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Slovo starosty
Vážení občané, čas neúprosně běží a kalendářní
rok se přehoupl do druhé poloviny. Většina z Vás
má již po dovolených a zaslouženém odpočinku,
kdy dočerpala tolik potřebné síly. Obec i přes
prázdniny zajišťovala všechny akce a investiční
záměry. Slavnostně byl i po prázdninách zahájen
školní rok v Základní škole Hudlice včetně
přivítání žáků první třídy. Negativním jevem je
však odchod devíti žáků ze čtvrté , ale i třetí třídy
do jiných škol v obavě budoucího nástupu na
druhý vzdělávací stupeň. Chápeme rodiče, že
chtějí mít pro děti jistotu dostupného vzdělávání,
ale obec vyvijí maximální úsilí pro realizaci
vybudování přístavby objektů základní školy
a zřízení druhého vzdělávacího stupně, který by
využívaly i všechny okolní obce. Bohužel
zahájení vlastních stavebních prací se opožďuje
v důsledku dalších a dalších požadavků
dotčených orgánů. Obec průběžně zajišťuje vše
pro co nejrychlejší realizaci tohoto záměru i přes
nesouhlas některých zastupitelů, kteří rozesílají
stížnosti, ale sami nenavrhli jiné řešení tohoto
dlouhodobého problému. Pro podporu tohoto
záměru se také Rada obce rozhodla nabídnout
uvolněný byt na obecním úřadě jako služební pro
nového učite na druhém stupni.
Pozitivní informací je po obsáhlé diskuzi
v zastupitelstvu dodání a potřebná úprava
nového požárního dopravního automobilu VW
Transporter, který bude co nejdříve po
schvalovacím řízení uveden do provozu. V září
a říjnu 201 9 také absolvují členové zásahové
jednotky povinné školení tak, aby byla jednotka
opět akceschopná. O jejich přístupu k plnění
povinností svědčí i velká pomoc při zalévání

vysazených stromů pod skálou a u silnice
v období sucha na kterém se podílel i předseda
ČSZ Hudlice pan Martin Kodet. Všem za to
vyjadřuji velký dík a ocenění skutečného postoje
a pomoci při rozvoji obce a ochraně životního
prostředí. V této oblasti také dále postoupily
projekční práce na revitalizaci a úpravách vodní
nádrže „Kal“ a „Koupaliště“ a budeme tak
připraveni pro podání žádosti o finanční podporu
této akce. V listopadu s ohledem na neúspěch
bude také opakované podána žádost o finanční
dotaci na celkovou rekonstrukci místní
komunikace „V Rokli“. Z vlastního rozpočtu obce
také budou v nejbližším období opraveny nejvíce
poškozené místní komunikace, provedena
výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení
za úsporná a instalace jednoho solárního světla
v ulici U Pily. Projekčně a dokladově se také
připravuje výměna nevhodných hladinových
spínačů domovních čerpacích jímkách pro
minimalizaci jejich porucha připojení dalších
24 nemovitostí na tlakovou kanalizaci v rámci
získané finanční dotace 2 miliony Kč od
Středočeského kraje. Opět žádáme všechny
připojené občany na kanalizaci, aby dodržovali
provozní řád a neodhazovali do kanalizace
předměty, které pak způsobují většinu závad.
Rada obce také schválila nákup nového
zahradního traktoru s efektivnějším sběrem
trávy a listí náhradou za již velice opotřebený
a poruchový stroj.

(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

Velice nás mrzí velice časté poškozování
zejména majetku obce některou mládeží,
protože takto vydané finanční prostředky by šlo
využít na podporu zájmových aktivit. Obec nemá
žádné zákonné nástroje a pravomoci jak tyto
věci postihovat včetně rušení nočního klidu.
Můžeme pouze na tyto skutečnosti upozorňovat
Policii ČR a žádat o větší dohled, což však
mohou i sami občané obce protože i oni mají
oznamovací povinnost. Některé věci bohužel
hraničí i s ohrožením života a zdraví osob, jako
např. odstranění a zcizení velkého množství
spojovacího materiálu na rozhledně Máminka,
kdy hrozil i pád návštěvníků z ochozu.

Velice bych chtěl poděkovat za aktivní přístup
a sportovní výsledky našim fotbalistům, kteří
svépomocí provádějí rekonstrukci střídaček mna
hřišti u lesa a tím ušetřili značné množství
finančních prostředků a i jinak se velice zvýšila
jejich aktivita při zajišťování úkolů obce. Takto lze
konkrétně přispět k dalšímu všestrannému
rozvoji naší obce a vyjádřit skutečný vztah k obci
i jejím občanům.
Závěrem mě dovolte Vám popřát hodně štěstí
a zdraví v dalším období.
Hlavně hodně zdraví a štěstí ještě jednou přeje
starosta obce Pavel Hubený

Rada obce
Rada obce na svém červencovém jednání mimo jiné projednala:
dodání, zařazení hasičského vozidla – VW Transporter 4x4, ZŠ – žádost o souhlas s podáním
žádosti o navýšení kapacity ŠD, vyřazení starého hasičského vozidla AVIA, školení členů SDH, JPO
V, prodeje a směnu pozemků, kanalizace - výměna sond, žádost o finanční příspěvek Diakonie ČCE
– Středisko Praha, kácení dřevin rostoucích mimo les, AOPK ČR – likvidace nevhodných dřevin
v lokalitě Kozlehora, „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“, dotační výzvy, oprava místní komunikace
„V Rokli“, plán rozvoje sportu, pasportizace sportovišť, licenční smlouva o veřejném provozování
hudebních děl, součinnost obce s Policií ČR, vyhotovení skříňky na upomínkové předměty,
výběrového řízení na pronájem restauračního zařízení „ Hospůdka u Jungmanna“.

Rada obce na svém srpnovém jednání mimo jiné projednala:
korespondence občanů, střet zájmů na jednáních ZO a RO, „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ –
vydání plné moci, informační leták – rozhledna „Máminka“, ZŠ Hudlice - navýšení kapacity ŠD,
komise pro investice, výběrová řízení a rozvoj obce – personální změny, zřízení nového sběrného
místa – Díbří, veřejné osvětlení – postupná výměna.
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Ekologie a životní prostředí
O vodě a suchu

Pro napsání tohoto příspěvku jsem měl hned
několik inspirací a impulzů. Voda mě od malička
zajímala. Kdykoli pršelo tak jsme jako děti vyběhli
ven a chytaly vodu do kyblíčků, kýblů, sudů
a všelijakých nádob. Nebo jsme po dešti vyběhli
na silnici a tam si stavěli různé hráze a snažili se
zachytit co nejvíce vody nebo ji třeba odklonit
jiným směrem atd. Tato láska k vodě u mě sehrála
roli i při výběru oboru na vysoké škole a i když
jsem před rokem tento obor opustil, neustále ve
mně přetrvává zájem o informace
související s vodou.

V posledních 5-ti letech také evidujeme velmi
výrazné a stále přetrvávající hydrologické sucho,
které má počátek již v roce 201 4. V roce 201 4
došlo k výraznému srážkovému deficitu, zejména
pak v zimě v podobě minimálních zásob sněhu.
Rok 201 8 bylo možné považovat doposud za
vyvrcholení 5-ti letého období, které charakterizuje
srážkový deficit, malá vodnost toků, dlouhodobě
nadnormální průměrné teploty vzduchu a malé
množství sněhu zimních obdobích. Hydrologické
sucho v roce 201 8 postihlo s různou intenzitou
prakticky celé území České republiky. V některých
regionech došlo i k úplnému vyschnutí některých
toků. (zdroj: Sucho 201 4-201 8, sborník abstraktů,
červen 201 9, ČHMÚ, VÚV TGM).
Právě zima a zásoby vody ve sněhu mají pro
doplnění spodní vody největší význam. Jarní tání
sněhu je nejdůležitějším obdobím pro doplnění
zásob spodní vody. Tání probíhá postupně, delší
dobu, není ještě vzrostlá vegetace, která by
vlhkost spotřebovávala a nejsou vysoké teploty,
které by zase způsobovaly vysoký odpar. Proto
dochází k vsakování vody i do hlubších vrstev.
Navíc pokud na jaře prší, bývá to slabší
dlouhodobější déšť a ne krátký prudký přívalový
déšť, během kterého sice spadne obrovské
množství srážek, ale ani velké množství srážek
spadlé během krátké doby nemá šanci dostat se
do hlubších vrstev půdy, protože většina odteče po
povrchu rychle pryč z krajiny. Tento jev je typický
pro léto a zejména v posledních letech se děje
mnohem častěji. Každou chvíli jsme svědky zpráv
o prudkém přívalovém dešti nebo lokální bleskové
povodni. A také o různých jiných extrémech
a výkyvech počasí, na které si poslední dobou
musíme zvykat čím dál častěji a počítat s nimi.

Voda vždy byla, je a bude základem života. Stejně
tak bude neustále fungovat koloběh vody, který se
také nezastaví. Přesto se o vodě mluví čím dál
častěji. Nejvíce pak v souvislosti s počasím, dešti,
suchem a zásobami podzemní vody. Dokonce už
existují i akciové fondy do vody, které
předpokládají, že se voda bude více a více stávat
nedostupnou a vzácnější surovinou, tedy že brzy
významně poroste její cena.
Pravdou je, že vody je zatím stále dostatek,
nicméně spotřeba se výrazně zvyšuje a v poslední
době hladina podzemní vody klesá, vysychají
některé studánky a zdroje vody s mělčím oběhem
podzemní vody. Také ubývá vody v dobré kvalitě,
která by se nemusela upravovat a čistit. Čím dál
tím více se ve vodě objevují látky, které kvalitu
vody velmi snižují a zvyšují tak náklady na její
úpravu.

(pokračování na str. 4)
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(pokračování ze str. 3)

zdravím nebo s láskou a dá se snadno
modifikovat na cokoli jiného: „Nikdy nevíš, co máš,
dokud to neztratíš.“ Přenést to do problematiky
vody není až tak velký problém. Nad něčím tak
samozřejmým, jako nad skutečností, že otočíme
kohoutek a automaticky z něj teče pitná voda ani
nepřemýšlíme. O to víc bychom se divili, kdyby
z něj najednou nic neteklo. Otázkou tedy je, jak
bychom byli připraveni, kdyby taková situace
nastala.
Proto bychom měli, pokud je to jen trochu možné
vodou šetřit, recyklovat např. šedou vodu* a co
nejvíce ji zachytávat, zasakovat a zadržovat, ať už
v krajině nebo na zahradách do sudů a jiných
nádrží. Zejména je pak skvělé, že někteří z nás
využili ideální příležitost zachytávat dešťovou vodu
do starých septiků. Zvláště pak na obci, kde má
každý svoji zahrádku a zalévá v létě denně svoji
zahrádku a trávník, je důležité vodu zachytávat,
což děláme zcela automaticky. Tuto starost lidi
z města v takové míře jako my nejspíše vůbec
neřeší. Přesto si myslím, že příliš mnoho vody
stále zachytáváno není a většina vody se při dešti
valí po silnicích na nichž tvoří doslova řeku
a odtéká nejkratší cestou pryč. Někdy si také
říkám, jestli by opravdu nešlo i v dnešní době být
více aktivní ve snaze zlepšit podmínky pro
zachytávání vody v krajině. Udělat alespoň
částečná opatření v okolní krajině kolem nás
například v podobě vybudování drobných nádrží
a rybníčků nebo jinak zpomalit odtok vody
a zlepšit zasakování. Také bychom měli co nejvíce
chránit současné zdroje vody (vrty i studny),
využívat je šetrně a investovat do jejich pravidelné
Letošní rok byl určitě po předchozích letech regenerace a údržby.
mnohem příznivější – velké množství sněhu, lepší
rozložení srážek v průběhu roku, více deštivých
dní i kratší období vysokých teplot v létě. Dokonce * Šedou vodou nazýváme podle EN 12056 splaškové
za poslední měsíc u nás napršelo cca 1 20 litrů na odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které
metr čtvereční, což představuje čtvrtinu průměrné odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou
hodnoty srážek za celý rok. Přesto je faktem, že vodu, zejména z koupelen, je možné po úpravě použít
jsme od roku 201 4 nabrali obrovský deficit. jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování
V průměru chybí v Česku 200 až 300 litrů na metr záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž vzniká
čtvereční a ani tyto četné a vydatné srážky výrazná úspora nákladů na stočné.
koncem července a začátkem srpna nedokážou
tento deficit zmírnit.
K tomuto tématu se skvěle hodí jeden citát, který
Lukáš Hubinger
se často používá v jiném spojení, třeba se
Říká se, že Česká republika je střechou Evropy.
A opravdu když se podíváme na tento pojem blíže,
tak zjistíme, že z hydrologického hlediska je to
vlastně pravda – všechny řeky totiž tečou od nás
pryč mimo naše území. Ale žádná řeka nepřitéká
k nám. Ohledně vody jsme absolutně závislí na
tom, kolik spadne srážek na našem území a jak
u nás tuto vodu dokážeme v co nejvyšší možné
míře zadržet a využít ji dřív než odteče mimo naše
území. Faktem je, že ještě jsme na tom z určitého
pohledu dobře – vody na naše území stále spadne
několikanásobně více než kolik jí spotřebujeme.
Jiná otázka ovšem je jaké množství vody se u nás
zachytí a skutečně využije, protože pokud
se s vodou nebude dobře hospodařit a zachytávat
a zasakovat ji, tak budou podzemní zásoby stále
klesat a nejsou to, bohužel, nevyčerpatelné
zásoby. V posledních letech se mnohdy naskytl
také obrázek zcela nebo částečně vyschlých toků
a historicky nízkých hladin v řekách, takže ani na
zásoby vody z povrchových zdrojů a její následné
úpravy na pitnou vodu se nelze spolehnout
a považovat je za nevyčerpatelné.
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Prázdniny jsme si užili, škola začíná !
V pondělí 3. září se opět otevřely dveře školy, do
kterých v letošním školním roce 201 9/2020
vstoupilo 74 žáků. Přivítali jsme 20 nových
školáčků – prvňáčků (Mgr. Š. Oličová Bohinová),
1 9 druháků (Mgr. Vlasta Humlová), 11 třeťáků
(Mgr. L. Šrámková), 1 0 čtvrťáků (Mgr. Lenka
Treglerová) a 1 4 páťáků (Mgr. M. Holá). Děti přišly
odpočinuté, rozesmáté, plné prázdninových
zážitků. Zvědavé, jaký ten nový školní rok bude
a co je vlastně čeká.

bude i nadále fungovat v roli výchovného poradce
Mgr. Šárka Oličová a v roli metodika prevence
Mgr. Vlasta Humlová. Speciální pedagog je
Mgr. Michaela Holá. Chceme důsledně uplatňovat
školní preventivní program a systematicky působit
proti šikaně, vandalismu a násilí mezi žáky.
Škola ukončila projekt Šablony pro ZŠ Hudlice a je
zapojena do projektu Šablony pro ZŠ Hudlice II.
I v tomto školním roce se budou moci žáci
přihlásit do několika zájmových kroužků
(dramatický - Mgr. Vlasta Humlová, sportovní
- Mgr. Lenka Treglerová, keramický - D. Sovová,
konverzace v anglickém jazyce). Nadále budeme
rozvíjet naši úspěšnou spolupráci se ZUŠ s paní
A. Spilkovou (pěvecký sbor, hra na nástroj).
Připravíme i mimoškolní akce pro rodiče s dětmi
a veřejnost. Každý měsíc obohatíme výuku
výletem či exkurzí. Již koncem září vyrazíme
všichni řádit do zábavního parku Mirákulum
v Milovicích. V říjnu pojedeme poznávat zvířátka
v ZOO Plzeň. Na listopad jsme rezervovali
divadelní představení „O Rusalce“ v pražském
divadle Minaret. V prosinci nás čeká prohlídka
a divadelní představení v Národním divadle. Na
leden jsme objednali vzdělávací pořad
v planetáriu, v únoru si v Čechově stodole
prožijeme Masopust. Březen bude v duchu
Velikonoc, zažijeme tvořivou dílnu v Toulcově
dvoře. Na duben plánujeme opět divadelní
představení, tentokrát v divadle Lampion na
Kladně. V květnu se ocitneme na jeden den ve
středověku v areálu Botanicus. No a na závěr
školního roku, koncem června, se žáci 1 .-3. třídy
vypraví na týdenní ozdravný pobyt do Krkonoš
- tentokrát do Špindlerova Mlýna.
Věřím, že žáci i učitelky naší útulné vesnické
školy prožijí opět skvělý školní rok. Čeká nás
radostná a zodpovědná práce, do které se teď
pouštíme plni energie a očekávání.

Naším přáním je i nadále naplňovat vizi školy
rodinného charakteru poskytující kvalitní
vzdělávání v nekonfliktní a přátelské
atmosféře s důrazem na osvojování si morálních
hodnot a rozvíjení dovedností pro život. Chceme
poskytnout našim žákům základy všeobecného
vzdělání ve všech předmětech s důrazem na
český jazyk a rozvoj čtenářské gramotnosti.
Zároveň pokračujeme s rozšířením výuky
anglického jazyka již od prvního ročníku. Budeme
vyhledávat další možnosti, jak působit v oblasti
zdravé výživy a zdravého životního stylu. Do
výuky ve větší míře zařadíme pohybové
aktivity s cílem podpořit správný motorický vývoj
žáků. Zapojíme se ve větší míře do různých
olympiád a soutěží. Škola bude vytvářet rovný
přístup ke vzdělání pro všechny žáky. Ve
spolupráci se školním poradenským pracovištěm
bude pečovat o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a o žáky mimořádně nadané. Ve škole

Za pg. sbor napsala Mgr. Vlasta Humlová, učitelka.
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Základní škola v Hudlicích
Základní škola v Hudlicích před několika lety
prošla celkem rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci
této rekonstrukce byly v poměrně velkých
půdních prostorech obou budov ZŠ realizovány
úpravy na využití pro budoucí rozšíření ZŠ
o II. stupeň, tzn. pro 6. – 9. třídu. Naše škola by
se stala plnohodnotnou školou a rodičům by
odpadly velké starosti s umístěním svých dětí po
absolvování 5. třídy. Považoval jsem to a stále to
považuji za rozumný krok a budu ho vždy
podporovat. V letošním roce se nám naskytla
možnost získat dotaci z ministerstva financí ve
výši 20 mil. Kč. Tato dotace má určitá omezení,
ale i tak je to jedinečná možnost naší školu
rozšířit. Jako reálná se jeví možnost získání
dotace z KÚ Praha i v roce 2020.
Naše žádost o dotaci byla na veřejném zasedání
zastupitelstva schválena a podána na MF Praha,

které nám dotaci schválilo. Samozřejmě jsem si
vědom všech problémů, které nastanou, velmi
krátká doba na realizaci, komplikace s přesuny
dětí, stravování, sportoviště a další, které ještě
nastanou. Pro mě je podstatné, že máme
jedinečnou možnost naší školu rozšířit. A nyní
přichází to podstatné, proč píší tento článek.
Celkem 6 zastupitelů naší obce zaslalo na
Ministerstvo financí dopis, aby poskytnutí dotace
zkomplikovali. Zároveň tento dopis zaslali na
vědomí na Ministerstvo vnitra a na Úřad pro
hospodářskou soutěž. Považuji za svojí
povinnost Vás na tuto skutečnost upozornit. Pro
mě je takové jednání naprosto nepochopitelné
a mrzí mě, že se v naší obci najdou jedinci,
jejichž hlavním zájmem je tento projekt pro naše
děti pozastavit.
Rudolf Hrkal, místostarosta

Hudlická skála
v uhlí hnědé a docela nedávno již jen v rašelinu.
Z naší skály se tedy dohlédlo i do lesů za
Pejpinou, kde se tu kamenné uhlí vyplatilo znovu
těžit ještě Adolfu Hitlerovi za druhé světové.
Skála byla při tom, když vznikaly „Svaté hory“ –
pásmo od Trubína až k Jáchymovu, plné rud
barevných kovů a zejména rudy železné. Hlavně
asi kvůli té vzniklo veliké keltské město na
blízkém kopci nad Stradonicemi. Jak vyspělá to
byla civilizace, i když se neobtěžovala zanechat
nám po sobě psanou historii.
Zvlášť v porovnání s tlupami slovanských
kmenů, které se přivalily do Evropy v půlce
1 .tisíciletí odkudsi od volžských bažin, ze strachu
před válečnými Tatary. Báje o praotcovi Čechovi
a jeho třech dcerách se díky Aloisu Jiráskovi
dobře čtou, ale psát historii jsme se naučili ještě
až asi po pětistech letech.

V horkých dnech napadnou různé hlouposti.
Všichni víme, že Hudlice se nacházejí vlastně na
mořské pláži. Potkáváme tu přece všude různě
zprohýbané vrstvy břidlice – ztvrdlých zbytků
pobřežního bahna. Nu – nebylo by pěkné
projíždět se v plachetnici mezi tou spoustou
ostrůvků, kolem Svatské a Vraní „dnes jen“ skály,
dál ke Kublovu, tam je Zdická skála nebo
přepěkná Juglovka, s dohledem až na ostrovy
kolem dnešního Zbiroha?
Ale konec vtipkování. Představme si, co tahle
buližníková skála už prožila? Šestset miliónů let
je jen těžko představitelných! Člověk, nebo spíš
jeho hodně vzdálení předci tu není ještě ani
jeden milion. Brontosauři se objevili až někdy
před stem a vyhynuli před šedesáti miliony!
Avšak i v buližníku se někde už daří objevit
zkameněliny řas a bakterií. A již asi před 360
miliony se tu rozkládaly lesy i luka stromových
přesliček, plavuní a kapradin, které se časem
změnily v kamenné, černé uhlí. Hodně později

(pokračování na str. 7)
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(pokračování ze str. 6)

A jsme skoro na konci. Přišli Přemyslovci, po
nich Lucemburkové a to byli vlastně první
kapitalisté. Pochopili, jak dobře se dá zpeněžit
půda ležící ladem. Prodali kus krajiny, tehdy
nejspíš jen trnitá lada, kolem naší skály
a současně s obcí dostala i skála konečně svoje
jméno: Hudlice a Hudlická skála. Byl tu dostatek
vody, lidská pracovitost udělala z nehostinných
trnin úrodná pole. Žije se tu už po tolik staletí
docela dobře.
Šťastný konec ale nemusela mít historie skály.
Je totiž doslova srostlá s Hudlicemi. Každý
statek, každá chalupa při svém vzniku

potřebovala na stavbu pevných základů buližník.
A tak se skála otloukala kousek po kousku,
doslova ze všech stran, již od středověku až do
konce druhé světové války. Asi některý tehdejší
starosta má zásluhu na prosazení ochrany skály
jako přírodní památky a tím zastavení těžby.
Nebýt toho, skála by dnes určitě již neexistovala.
Moderní technika by ji schroupla za pár let.
Stejně mám podezření podle názvu ulice „Na
Skaličce“, že ještě před sto lety skála vypadala
úplně jinak a byla snad srostlá s druhou,
„Tatíčkovic“ skalkou.
R. Zíma

Informace kulturní komise
Polovina roku 201 9 je za námi a s tím i velká
část akcí pořádaných naší komisí. Od začátku
roku jsme jich uskutečnili více jak čtrnáct.
Úspěšný byl únorový Masopust, březnový
muzikál Čas růží, dubnový Velký pátek na
rozhledně, Muzejní noc v květnu, červnové
představení Ztracený svět v Krumlově, tradiční
červencové Jungmannovy Hudlice, velký zájem
byl o ,,letní kino" na hřišti u lesa....
V současné době je aktuální zájezd do Polska
a to nejen za nákupy, který se uskuteční v sobotu
28. září. V programu je individuální návštěva
tržnice v Kudowě Zdroji, prohlídka tohoto
pěkného lázeňského města a společné posezení
v Pstražném, kde si můžete dát výborného
smaženého pstruha nebo navštívit místní
skanzen. Odjezd je v 7 hodin a cena za osobu
350 Kč. 9. listopadu ve 1 3 hodin odjedeme na
pražské Olšany položit věnec na hrob
J. Jungmanna, 1 6. - 1 7.11 . posezení ve sklípku
v Hustopečích - cestou se zastavíme ve Velkém
Meziříčí, navštívíme balírnu sušených plodů
POEX - exkurze, ochutnávka, možnost
zakoupení výrobků. Na 29.11 . je nejen pro děti
připravena adventní pohádka Andělíček Toníček,
30.11 . rozsvítíme vánoční strom. Prosinec nás 6.
1 2. uvítá v Drážďanech na adventních trzích,
1 4.1 2. zájezd do Weidenu - vánočně vyzdobené
město, adventní trh a vodní svět. Konec roku
201 9 společně zakončíme výšlapem na Krušnou
horu a to tradičně 26.1 2.

Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili staré
fotografie naší obce a okolí. Veškeré tyto
dokumenty jsou digitalizovány a je jich již více
jak 1 000. V současné době má obec k dispozici
přenosné zařízení a pokud máte doma historické
pohlednice nebo fotografie Hudlic a okolí, není
problém s tímto zařízením dojít k vám domů
a udělat si kopie. Na OÚ Hudlice je k nahlédnutí
a zakoupení fotokniha pohlednic Hudlice a Josef
Jungmann - procházka historií starých pohlednic
a kniha Nový Jáchymov, Otročiněves, Svatá,
Trubská a Zahořany - procházka historií starých
pohlednic, k nahlédnutí je kniha Králův Dvůr,
Karlova Huť, Popovice, Počaply, Křižatky
- procházka historií starých pohlednic (zakoupit
možno po objednávce). V přípravné fázi je
fotokniha ze starých a starších fotografií obce,
budov, obyvatel, akcí a jiných zajímavostí, které
jsou již minulostí. Jedná se o život v Hudlicích,
tudíž je nutné zachovat toto vzpomínky, byť jen
papírově, pro budoucí generace.
Termíny minimálně dvou divadelních představení
budou známy během měsíce září a října
- informace o nich budou na internetových
stránkách obce a vývěsních tabulích.
Kulturní komise přeje Všem občanům pěkné
podzimní zážitky a čekáme na Vaše návrhy, co
by jste rádi zažili nebo viděli. Pokud to bude
možné, rádi Vám vyjdeme vstříc.
předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina
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S.K. Hudlice - oddíl kopané - PŘÍPRAVKA
Hudlická fotbalová budoucnost
Zdravím příznivce sportu, které upoutal nadpis
článku. Doufám, že článek dočtou celý. Nejsou
v něm uváděny žádné tabulky, výsledky a střelci
branek, žádná chvála, ale dalo by se říci, že se
jedná o článek náborový, reklamní. Budoucnost
fotbalu v Hudlicích by mohla hudlickým
fanouškům přinášet radost, ale pouze za
předpokladu, že nám neujede vlak, co se týká
práce s mládeží.
Kdo z vás, čtenářů, sleduje dění okolo
fotbalových přípravek v SK Hudlice, určitě uzná,
že se fotbalovému potěru věnujeme, že máme
dost širokou základnu a dosahujeme i dílčích
úspěchů.
Bohužel, veškerá tréninková činnost leží na
bedrech Tondy Havlíčka (mladší i starší
přípravka) a Oty Pánka (starší přípravka). Servis
zajišťuje paní Olina Svobodová. V současné
době, kdy započal školní rok a další chlapci
dovršili potřebný věk, navýšil se i stav hráčů.
V současné době čítá starší přípravka 9 a mladší
přípravka 1 2 hráčů.
Jistě víte, že trénink mládeže má svá specifika
a zvláště ve věku, o kterém je řeč. Na jednoho
trenéra by v této věkové kategorii mělo
připadnout maximálně 6 - 7 hráčů. Samozřejmě,
že lze trénovat třeba i 1 2 hráčů. Potom je ale
někde chyba. Prodlevy mezi cvičeními jsou
dlouhé, děti neudrží pozornost, věnují se jiným
činnostem, trenér je nervózní, protože nestíhá
a kvalita tréninkového procesu není dobrá.
Odnášejí to děti.
Nyní se vrátíme k prvnímu odstavečku článku,
kde se o něm mluví jako o reklamním,
náborovém. Snažím se touto cestou získat
minimálně 1 , raději 2 adepty trenérského
řemesla. Oslovuji starší, mladé, rodiče hráčů,
aby zvážili možnost zapojit se do trenérské
práce. Vzhledem k dnešnímu systému dotací
a prioritám, které směřují k mládeži, je možno
mluvit i o „nějaké“ odměně za tuto práci.

Pokud se týká odbornosti, znalostí, rád poskytnu
materiály, písemné nebo adresy dohledatelných
materiálů v PC, poradím. I já jsem začínal
u mládeže a „chytlo mě to“ tak, že jsem začal
trenéřinu i studovat. Po získání kvalifikace
trenéra IV. třídy v roce 1 982, jsem o osm let
později , v roce 1 990 dosáhl svého nejvyššího
trenérského vzdělání – trenér II. třídy (dnes
licence A UEFA). Trenéřina mně přinesla spoustu
radosti. V sezóně 1 988/1 999 jsme s panem
Hubkou dovedli hudlické žáky k titulu okresního
přeborníka. S okresním výběrem žáků jsem se
podíval do světa. Mohlo by to čekat i vás.
Prosím všechny, kteří dočetli až k těmto řádkům,
aby zvážili svoje zapojení do tréninkového
procesu našich dětí ve věku 6 až 1 0 let nebo
oslovili s touto nabídkou své známé, kteří náš
tisk nečtou, ale jsou příznivci fotbalu, a kteří by
se chtěli o fotbale dozvědět více, např. formou
studia (samostudia) a svoje poznatky přenášet
dál. Možná, že někdo na takovou příležitost
čeká.

Tento článek je napsán jako zoufalý pokus,
udržet výše uvedený počet začínajících hráčů
u fotbalu a pokus o to, aby budoucnost
hudlického fotbalu, zmiňovaná na počátku
článku byla co nejlepší.
Myslíte si, že ti hráči, kteřídnes v Hudlicích
hrajíspadli z nebe? Ne, nespadli, k fotbalu je
přivedli trenéři.

Dotazy nebo rovnou přihlášení
na telefon 607 814 992 (Havlíček)

Antonín Havlíček, trenér
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu
Prázdniny utekly jako voda a před nám je nová
sezona 201 9/2020 ve stolním tenise. Oddíl
stolního tenisu TJ Sokol Hudlice hraje Divizi
– družstvo A, Krajskou soutěž 1 . třídy – družstvo
B, Regionální soutěž 1 . třídy – družstvo C
a Regionální soutěž 3 třídy – družstvo D. Naší
snahou je maximálně zapojit do soutěží naše
žáky. K tomu jim bude sloužit zejména
Regionální soutěž 3. třídy, kde budou hrát proti
dospělým naši žáci prakticky každou sobotu
mistrovská utkání. Dále se zúčastní Bodovacích
turnajů jednotlivců našeho okresu a nově budou
hrát turnajově žákovskou soutěž družstev. Žáci
prostě musí hrát a hrát, jenom tréninky nestačí.

Samozřejmě to bude i časově náročné pro
doprovody a trenéry. Pro náš oddíl je potěšitelné,
že v současné době nemáme problémy se
získáváním nových žáků, prostě máme období,
kdy se daří. Možná k tomu přispívá i nemalou
měrou naše každoroční, týdenní soustředění
v Sázavě nad Sázavou. Letošní soustředění bylo
již 29. Na Sázavě se dělá ta správná parta, děti
se víc poznají a drží při sobě. Asi to neděláme
úplně špatně, když se tam děti každý rok těší.
Ale dost chvály, prostě se snažíme pro hudlické
děti něco dělat.

Rozloučení s prázdninami

Bludný kořen a koncert skupiny Asonance

Poslední prázdninovou sobotu se konalo na hřišti
tradiční Rozloučení s prázdninami. Na tuto akci
nám přišlo přes 1 40 dětí. Atrakce pro děti byly
pestré a děti si jich opravdu užili. Přispělo k tomu
i po dlouhé době krásné, sluneční počasí. Akce
se zúčastnili profesionální hasiči i technika HZS
z Berouna, kteří na závěr pokropili část
hřiště s dětmi vodní sprchou. Součástí
odpoledne byla i bohatá tombola, která
obsahovala přes 80 dětských cen. Občerstvení
pro účastníky bylo zajištěno vzorně.
Celé sportovní odpoledne završila večerní Retro
diskotéka, na kterou nám přišlo přes 11 0
návštěvníků, což je na Hudlice velice slušná
návštěvnost.

Začátkem srpna proběhl na hřišti u lesa country
festival Bludný kořen, kde zahrály skupiny
z našeho okresu. Jejich vystoupení tradičně
splnilo očekávání, hezká živá hudba pro
příznivce country. Jediným kazem této akce bylo
deštivé počasí. Pořadatelé tímto děkují všem
návštěvníkům, kteří přesto přišli. Vyvrcholením
této akce bylo večerní vystoupení skupiny
Asonance, počasí se umoudřilo a zhruba 250
příznivců se těšilo na její koncert. Samotné
vystoupení předčilo očekávání, nádherné
skotské a irské balady uspokojily všechny
milovníky tohoto stylu.

Rudolf Hrkal

Pro zajímavost, do Hudlic přijeli návštěvníci
z Liberce, Písku, Benešova, Příbrami, Prahy.
Škoda jen, že těch přímo z Hudlic nebylo víc.

Musím se opakovat, ale všem pořadatelům
děkuji.
Velké poděkování patří všem ze Sokola
Hudlice, kteří tuto akci zajišťovali.
Rudolf Hrkal

Rudolf Hrkal
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Informace z obce
Likvidace starého nábytku

Informace o platbě za stočné

Upozorňujeme naše občany, že starý nábytek,
který se ukládá do velkoobjemového kontejneru
ve sběrném místě (bývalá skládka) bude
přebírán pouze rozebraný nebo rozbitý. Tento
kontejner je určen pouze pro likvidaci starého
nábytku. Toto opatření souvisí se zvýšením ceny
za odvoz a likvidaci 1 kontejneru na nábytek na
částku 4 000,- Kč bez DPH. Dále byla zvýšena
cena za odvoz 1 kontejneru určeného na větve
a stromky na částku 2 000,- Kč bez DPH.
V souvislosti s uvažovaným nákupem menšího
traktoru s příslušenstvím (stěpkovač) chceme
řešit likvidaci větví a stromků štěpkováním. Starý
nábytek nám zůstává a bude se nadále odvážet.
Podle současného množství likvidovaného
nábytku jsme obec, kde snad každá druhá
domácnost mění každý rok nábytek. Zvyšování
finančních nákladů na likvidaci všech druhů
odpadů může mít zásadní vliv na výši ročního
poplatku za likvidaci odpadů.

V měsíci listopadu proběhne fakturace
stočného. Každý uživatel kanalizace obdrží
fakturu s vyúčtováním za uplynulé zúčtovací
období a zároveň na faktuře bude
předepsaná záloha na nové zúčtovací
období (září 201 9 – srpen 2020), která je
rozdělena do dvou splátek s vyznačený
datem splatnosti. Platbu lze provést přímo
v pokladně OÚ Hudlice, nebo bankovním
převodem na účet obce.

Platby lze poukázat:
Česká spořitelna Beroun
č.ú. 363704349/0800
ŽÁDÁME O DODRŽENÍ TERMÍNŮ SPLATNOSTI !!!
DĚKUJEME.

Rudolf Hrkal

Veřejné osvětlení

Další sběrné místo

V měsíci říjnu bude v ulicích U Skály I, U Skály
II, U Skály III a Za humny realizovaná výměna
osvětlovacích těles na dosavadních sloupech.
Stará, sodíková a výbojková světla budou
vyměněny za nová, úsporná LED svítidla. V ulice
U Skály I budou doplněny 2 nové sloupy.
Výměna svítidel je hrazena přímo z rozpočtu
obce. Stejným způsobem chceme postupně po
etapách realizovat výměnu všech starých svítidel
v celé naší obci.

Obec zřídila další sběrné místo u zastávky
v Díbří, celkem dva zvony na plasty a sklo. Dále
obec pořídila na zkoušku dva šedé kontejnery na
kov. Jeden je umístěn U Panské zdi a druhý je
umístěn pod prodejnou COOP. Do těchto šedých
sběrných nádob patří drobnější kovový odpad tj.
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal kovové zátky hřebíky, šrouby a další
drobné kovové předměty.

Zájezd na muzikál

Ve čtvrtek 28.11 . 201 9 pořádá kulturní komise
zájezd do divadla Broadwey v Praze na
muzikálové představení Kvítek mandragory.
Odjezd v 1 6 hodin od OÚ Hudlice, cena 400 Kč,
přihlásit a zaplatit je možno na OÚ do 22.11 .

V současné době probíhají nebo již jsou
dokončeny opravy některých místních
komunikací. Jedná se zejména o příjezdovou
komunikaci ke skládce, část komunikace
u činžáku, odbočka na Lísek, komunikace
u obecního úřadu a na Skovárničce.
Zhotovitelem těchto oprav je firma AVE Kladno.

Tejnorová

Rudolf Hrkal

Rudolf Hrkal

Rudolf Hrkal
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Opravy místních komunikací

Vítání občánků

V sobotu 1 9.1 0. 201 9 se uskuteční slavnostní vítání nových občánků Hudlic, kteří se narodili
v období od září 201 8 do konce září 201 9. Rodiče se mohou přihlásit formou vyplněním formuláře na
internetových stránkách obce nebo přímo na OÚ Hudlice.

Tejnorová

Mateřská škola Hudlice

Ve středu 25. dubna 201 9 pořádala MŠ Den otevřených dveří, na kterém vydávala přihlášky
k předškolnímu vzdělávání na rok 201 9/2020. Samotný zápis proběhl 1 3. května. Přihlášky
odevzdalo 30 žadatelů. Kritéria pro přijetí dítěte byla zveřejněna již před samotným přijímacím
řízením a ředitelka se při rozhodování řídila zejména bydlištěm a věkem dětí. K docházce do MŠ
bylo přijato 27 dětí jak z Hudlic, tak i z okolních obcí. O prázdninách však nastal menší odliv dětí,
které nastoupily do nově otevřené MŠ v Novém Jáchymově, jedná se o 7 dětí. Zároveň se k nám
přihlásily dvě děti z Trubína a ze Svaté. Od začátku září navštěvuje naši mateřskou školu 60 dětí
a vzdělávají se ve třech třídách. Pečuje o ně šest učitelek a tři provozní pracovnice.
Dana Žihlová

Aktuální provozní doby v Hudlicích
Zdravotní středisko Hudlice

Provozní doba - Pošta Hudlice

Ordinační hodiny od 7.1 . 201 9:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota/Neděle

MUDr. Sergej Kafka
Eskulapius s.r.o.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Oznámením České pošty s.p. jsou od 1 7. 9. 201 8
stanoveny hodiny pro veřejnost takto:

7 - 1 3 hod .
7 - 11 hod .
7 - 1 3 hod .
1 3 - 1 8 hod .
7 - 11 hod.

Telefon: 311 697 330

7 - 8 hod. odběry + objednaní pacienti
8 - 1 0 hod. akutní případy, od 1 0 objednaní pacienti

Provozní doba - „Hospůdka u Jungmanna“

Provozní doba skládky Hudlice

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Letní provoz sběrného dvoru - od dubna do září
Středa
Pátek
Sobota

1 3 - 1 8 hod.
1 3 - 1 8 hod.
8 - 1 2 hod.

1 3 - 1 8 hod.

1 3 - 1 6 hod.
1 3 - 1 6 hod.
9 - 1 2 hod.

ZAVŘENO
11 - 21 hod.
11 - 21 hod.
11 - 21 hod.
11 - 23 hod.
1 2 - 23 hod.
1 2 - 22 hod.

Úřední hodiny obecního úřadu

Zimní provoz sběrného dvoru - od října do března
Středa
Pátek
Sobota

8 - 11 hod. 1 5:30 - 1 8 hod.
7 - 1 2 hod.
8 - 11 hod. 1 5:30 - 1 8 hod.
7 - 1 2 hod.
7 - 1 2 hod.
ZAVŘENO

Pondělí
Středa
Čtvrtek

1 3 - 1 6 hod.
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7 - 1 2 hod. 1 2:30 - 1 5 hod.
7 - 1 2 hod. 1 2:30 - 1 5 hod.
7 - 1 2 hod. 1 2:30 - 1 7 hod.

Hospůdka u Jungmanna

12

