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Slovo starosty
Vážení občané, všechny Vás co nejsrdečněji
zdravím a v době COVID-ové a před dovolenými
mi dovolte se s Vámi podělit o některé zásadní
informace o dění a životě v naší obci. Doufám,
že zažíváme opravdový útlum šíření nákazy
COVID-1 9 v naší republice a případně i naší
obci. Jsem velice rád, že ukázněností
a respektováním mnohdy nepopulárních opatření
vlády se podařilo zatím udržet tuto nemoc pod
kontrolou. Doufám, že k tomuto příznivému
vývoji přispěl i náš obecní úřad průběžným
informováním a zajištěním potřebných
ochranných prostředků i prostřednictvím
některých občanů, za což jim ještě jednou
děkujeme. Všechna nebezpečí jistě ještě nejsou
zažehnaná a tak se i nadále chovejme
s maximální opatrností. V důsledku opatření
přijatých vládou došlo prakticky k zastavení
všech kulturních a sportovních akcí plánovaných
k realizaci v uplynulém období. Věřím, že
v souladu s uvolňováním se nám podaří navázat
na dlouholeté tradice a přistoupíme k naplnění
alespoň zbylých akcí našeho kulturního
programu pro letošní rok. Doufám jen, že roční
přestávka nebude znamenat definitivní konec
některých tradičních a nově obnovených akcí.
Hlavní investiční akcí, kterou se intenzivně
zabýváme je dokončení velice zásadní věci pro
budoucí vzdělávání našich dětí, což je jistě
rekonstrukce a dostavba základní školy. Přes
značné pochyby a nedůvěru některých
zastupitelů a občanů stavba zdárně pokračuje
a do konce měsíce června 2020 by měla
proběhnout její kolaudace se zahájením provozu
od září 2020. Je až neuvěřitelné, že se za osm
měsíců podařilo zrealizovat tak složitou,
rozsáhlou a finančně náročnou akci. V první
polovině srpna pak plánujeme slavností

otevření s dnem otevřených dveří, kde se budete
moci seznámit s rozsahem a kvalitou
provedených prací. V návaznosti na tuto akci
intenzivně připravujeme ještě celkovou
rekonstrukci přilehlé místní komunikace
s pokračováním do ulice Na Vršíčkách
a Válečných Obětí s odstavnou a manipulační
plochou pro výrazné zlepšení dopravní
obslužnosti. Také na tuto akci využijeme finanční
dotaci od Středočeského kraje. Prakticky těsně
před zahájením je i celková oprava místní
komunikace v Rokli. Byla již podepsána, na
základě výběrového řízení, smlouva
s dodavatelem a vlastní práce by měly
proběhnout v červenci a srpnu 2020. Mohu
obyvatele této části obce ubezpečit, že po celou
dobu realizace až na krátké úseky pokládaní
finální vrstvy bude komunikace i když s určitými
omezeními průjezdná. Ve velkém časovém
stresu způsobeném také neustálým podáváním
různých žádostí o informace a stížností
některými zastupiteli zabezpečujeme mnoho
dalších akcí potřebných pro co nejlepší chod
obce a život našich spoluobčanů. Je to např.
rekonstrukce sběrného místa na plnohodnotný
sběrný dvůr, rekonstrukce požární nádrže „Kal“
na kterou jsme již získali finanční dotaci od
Středočeského kraje.
Rovněž zajištění realizace 24 nových
kanalizačních přípojek s dotací již z roku 201 9
a také technické dořešení a realizace
optimálního ovládání čerpacích jímek tlakové
kanalizace s výrazním snížením poruchovosti při
nesprávném užívání.
(pokračování na str. 2)
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Dále zabezpečujeme stavební úpravy v domě
služeb s rozšířením teplovodního plynového
vytápění do všech prostor. Jistě potěším hudlické
ženy, že v nebližší době bude otevřena
provozovna kosmetiky v návaznosti na
kadeřnictví a masáže, což určitě udělá radost
i nám mužům. Počítáme také se zřízením
venkovního posezení ve dvoře domu služeb se
zvýšením kapacity a omezením rušení
spoluobčanů přilehlých nemovitostí ve večerních
hodinách. V rámci zadržování vody v krajině
připravujeme dále celkovou rekonstrukci
s výrazným rozšířením požární nádrže
„Koupaliště“ s úpravou okolí pro případné
pořádání některých sportovních a kulturních
akcí. Je ještě mnoho dalších akcí, které

v souladu s plánem rozvoje obce pro Vás
připravujeme jako např. chodníky, pěší stezku,
odstavné plochy u hřiště, rekonstrukci restaurace
U Růžového Stromu, další výsadbu ovocných
stromů u skály, opravy místních komunikací,
bytový dům pro seniory s pečovatelskou službou
atd. Uvítáme pro co nejrychlejší naplnění
uvedených záměrů jakoukoliv pomoc a hlavně
klid pro práci.
Přejme si v této době hlavně hodně zdraví
a štěstí a příjemné prožití období dovolených
i když třeba „jen“ v České republice.
Srdečně Vás ještě jednou zdraví starosta obce Pavel
Hubený.

Rada obce
Rada obce na svém březnovém jednání mimo jiné projednala:

odstranění suchých stromů v obci, SK Hudlice - požadavek na vybudování zavlažovacího zařízení, další práce
ve sportovním areálu, pozvánka na Výběrovou komisi MAS Mezi Hrady na Svaté (Pavel Hubený) - „Vybavení
ZŠ“, korespondence pan Ing. Radovan Buroň, trikolora hnutí občanů, V. Klaus ml. - setkání s občany, charita
Beroun - poděkování za pomoc při Tříkrálové sbírce 2020, žádost o spolupráci při sběru informací o výdajích
obcí na volby, Centrum na Verandě - žádost o finanční příspěvek, prodej pozemku - manželé Wagnerovi,
„oprava ulice V Rokli“ - registrace projektu, úprava rozvojového plánu obce - zadání, nákup
cisterny s čerpadlem - příslušenství k multikáře, lokalita „U Kaštanu“ - dělení pozemků, „Můj kraj
- Participativní rozpočet Středočeského kraje pro rok 2020“, postoupení odvolání občanů proti rozhodnutí
krajského úřadu o nepovolení obnovy řízení ve věci uložení povinnosti připojit nemovitost na veřejnou
kanalizaci, usnesení Okresního soudu v Berouně - žaloba manželů Abrahamových, Česká obec sokolská
- darování části nemovitého majetku (kaplička a pozemek), dotace ze Středočeského kraje z infrastrukturního
fondu, KÚSK - finanční příspěvek na obnovu lesních porostů, žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, Dodatek smlouvy o dílo č. 451 9/1 9 - SPEKTRA, spol. s r.o.
(prodloužení lhůty), Bankovní záruka - SPEKTRA, spol. s r.o., kanalizace - výměna sond.

Rada obce na svém dubnovém jednání mimo jiné projednala:

nouzový stav - epidemie koronaviru, rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020, rozpočtové opatření č. 4 na rok
2020, uzavření Mateřské školy Hudlice.

Rada obce na svém květnovém jednání mimo jiné projednala:

nouzový stav - pandemie onemocnění COVID-1 9, korespondence pan Ing. Radovan Buroň, žádost o souhlas
se změnou názvu základní školy, žádost o souhlas s navýšením kapacity základní školy, žádost o změnu
zřizovací listiny, projednání o schválení účetní závěrky za rok 201 9 o převod kladného hospodářského
výsledku do rezervního fondu - ZŠ Hudlice, rozpočtové opatření č. 5 na rok 2020, spisová služba
- aktualizace, doplnění dle vyhlášky č. 259/201 2 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, výběrové řízení
na obsazení bytu v činžovním domě (byt č. 1 ), „Oprava místní komunikace V Rokli“ - výběrové řízení, lokalita
„U Kaštanu“ - dělení pozemků, plánovací smlouva, nouzový stav (COVID-1 9) - snížení nájemného, žádost
o dotaci na rekultivaci vodních ploch - „Návesní nádrž Kal - Obec Hudlice“, EON - prodloužení stávajících
smluv na dodávky energií (elektřina, plyn), dodávka objednaných osvětlovacích těles na výměnu u veřejného
osvětlení, prodej pozemku - pan Richard Zítek, OZV - Podmínky pro parkování vozidel na veřejném
prostranství.
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COVID-19 vs. obec Hudlice
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

COVID-1 9 A NAŠE OBEC
Po vyhlášení vládních opatření v souvislosti
s COVIDEM-1 9 OÚ Hudlice neprodleně reagoval
na postupně vyhlašovaná opatření. Ochranné
pomůcky a dezinfekce jsme objednávali
centrálně přes krizové štáby okresu a kraje.
Operativně jsme objednali ochranné prostředky
napřímo od různých dodavatelů.
V té době se projevil lidský přístup mnoha žen
v naší obci, které začaly samy šít ochranné
roušky a tím pomohly překlenout počáteční
kritické období. Díky jejich snaze a ochotě bylo
ušito pro naše občany několik set kusů
ochranných roušek. Roušky
a dezinfekci rozdávala obec
našim občanům, zejména těm
starším.

V naší obci se nevyskytl žádný případ COVIDU
-1 9. Naši občané si navzájem pomáhali s nákupy
a dodržovali platná nařízení.
Poděkování patří všem a zejména chci
vyzdvihnout a poděkovat našim ženám, které
nám významně pomohly při šití roušek.

Děkujeme.
Obec si v současné době zajistila přiměřené
množství ochranných roušek a dezinfekce na
případnou další vlnu pandemie.
Rudolf Hrkal

COVID-1 9 A KULTURNÍ AKCE
letní kino - termín a výběr filmu
včas oznámíme. Vícedennímu
zájezdu na Slovensko v tuto
dobu již nic nebrání a všichni přihlášení se
mohou těšit na bohaté cestovatelské zážitky.
Od září, pokud nenastanou jiné okolnosti,
budou akce probíhat dle termínů v kulturním
kalendáři.

Situace, nejen v České
republice, co se týče různých
zákazů a omezení ohledně
virové epidemie, se pomalu uklidňuje a vše se
vrací k normálnímu běžnému životu. Tudíž
i možnost konání kulturních akcí.
Bohužel, některé akce jsme nemohli provést
v plánovaných termínech, ale určitě o další
kulturní zážitky nebude nouze.
Poslední zrušenou akcí jsou Jungmannovy
Hudlice - je možné, že v daném termínu
uskutečníme taneční zábavu na parketu u lesa,
spojenou třeba s laesrovou show - uvidíme,
zda to bude podle státních nařízení možné.
Během prázdninových dnů plánujeme opět

Přeji všem občanům naší obce krásné léto
a celá kulturní komise se těší na další
akce s vaší účastí.
sepsala předsedkyně kulturní komise
Tejnorová Jiřina
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Informace z obce
Obecní úřad oznamuje opětovné zahájení běžného provozu.
Úřední dny OÚ Hudlice:

Pondělí
Středa
Čtvrtek

7:00 - 1 5:00 hodin
7:00 - 1 5:00 hodin
7:00 - 1 7:00 hodin

U vchodu do OÚ je třeba zazvonit na příslušného pracovníka obce. V prostorách OÚ je nutné
používat roušku, dodržovat doporučenou vzdálenost mezi návštěvníky, k dispozici jsou
dezinfekční prostředky. Nadále upřednostňujeme bezhotovostní platbu a možné vyřízení
některých problémů telefonem nebo emailem. V důsledku dlouhodobé nemocnosti jedné
pracovnice, probíhají veškeré platby u paní Ciprové, kancelář vlevo u vchodu.

Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení

V ulicích U vodojemu, Za Skálou, Pod Skálou a V Zahrádkách byla provedena výměna
osvětlovacích těles za nová LED. Výměnou došlo ke kvalitnějšímu osvětlení těchto ulic a hlavně
k budoucí úspoře spotřeby elektrické energie. Vzhledem k výborným výsledkům s provozem
veřejného osvětlení na hlavní komunikaci Jungmannova - kaštanová alej, byly použity na výše
uvedené ulice osvětlovací tělesa od stejného výrobce.

Upozornění na platbu poplatků

Upozorňujeme všechny naše občany na zaplacení poplatku za popelnice, který byl v důsledku
epidemiologických opatření prodloužen do konce června 2020. Dále naše občany upozorňujeme
na zaplacení úhrad záloh na stočné.

Doplnění mechanizace

Obec zakoupila další příslušenství k Multikáře. Jedná o cisternu CNT 1 500, čerpací agregát
a příslušenství pro sání. Bude využita při zalévání stromků, čištění komunikací a domácích jímek
kanalizace. Dále byl zakoupen nový traktůrek HT TC 238 T, který kromě klasického sekání
a mulčování, bude zajišťovat sběr listí z našich kaštanů. Současné technické vybavení pro
údržbu veřejné zeleně je na velmi dobré úrovni.

Úpravy hřbitova

Na našem hřbitově byla provedena výměna hrobových čísel. Plastová čísla hrobů byla
nahrazena nerezovými štítky. Opětovně prosíme naše občany na lepší využívání
velkoobjemového kontejneru v dolní části hřbitova. Odpadkové koše jsou opravdu jen pro
drobné předměty. Děkujeme.
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Finanční hospodaření obce v roce 2019
V současné době probíhá schvalování Závěrečného účtu obce Hudlice za rok 201 9.
Několik čísel, aby jste měli hrubou představu o hospodaření naší obce za uplynulý rok:

Zůstatek na běžném účtu ČS Beroun činil k 31 .1 2. 201 9
Na vázaném účtu na rekultivaci skládky činil k 31 .1 2. 201 9
Na účtu Fondu oprav byl zůstatek k 31 .1 2. 201 9
Na účtu ČNB Praha byl zůstatek k 31 .1 2. 201 9
Na úvěrovém účtu byl zůstatek k 31 .1 2. 201 9

1 0 754 778,68 Kč
76 495,00 Kč
2 1 68 000,00 Kč
4 761 578,1 0 Kč
-11 999 450,80 Kč

V roce 201 9 byla dokončena rekonstrukce moštárny ve výši 298 958,00 Kč.
Začala akce „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ - zaplaceno 1 2 1 25 1 88,22 Kč.
Byl zakoupen traktůrek Rider s košem za 230 000,00 Kč.
Byl zakoupen dopravní automobil - SDH za 1 270 500,00 Kč.
Byla zakoupena Multicara M 25 s příslušenstvím za 1 1 27 804,70 Kč.

Celkové příjmy za rok 2019 činily 40 886 461,98 Kč tj. 112,01% schváleného upraveného rozpočtu.
Celkové výdaje za rok 2019 činily 36 202 519,22 Kč tj. 95,02% schváleného upraveného rozpočtu.
Rudolf Hrkal

Informační servis SMS

OÚ zřizuje službu zasílání SMS zpráv. Cílem je bezprostřední informovanost
občanů zejména při událostech, které nelze předem předvídat a tedy ani včas
oznámit jiným způsobem. Službu bude možné využívat i pro rozesílání běžných
informací o akcích a událostech konaných nejen v rámci obce.
Pro svoji variabilitu a snadnou obsluhu byla vybrána služba SMSSENDER
společnosti NETsecurity s.r.o.
V současnosti probíhá nastavování systému a příprava dat pro spuštění testování
jednotlivých funkcí programu. Administrátorem systému je paní Jitka Ciprová.
Pro využívání služby je nutné uvést číslo mobilu a číslo popisné. Uvedení jména
není podmínkou.
Zajemci o využívání služeb se mohou přihlásit k odběru SMS zpráv na OÚ. Za zcela
anonymní způsob přihlášení lze považovat vhození lístku s údaji do schránky
u vchodu na OÚ.
Víme o možnostech zneužití služby, ale předpokládáme zájem o informace, nikoliv
o zneužívání.
Emil Žihlo

ČESKÁ POŠTA - změna otevírací doby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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1 2: 30 - 1 8: 00 hodin
7: 00 - 1 2: 00 hodin
1 2: 30 - 1 8: 00 hodin
7: 00 - 1 2: 00 hodin
7: 00 - 1 2: 00 hodin

Základní škola v Hudlicích
Rekonstrukce ZŠ Hudlice pokračuje
Investiční akce Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice zdárně pokračuje. V současné době probíhají
dokončovací práce a je předpoklad, že kolaudace proběhne na přelomu června a července 2020.
Nabízíme Vám několik fotografií z průběhu rekonstrukce naší školy.
Text a foto Rudolf Hrkal
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Ekologie a životní prostředí
Renovace křížku Hudlice-Lísek

GPS souřadnice: Loc: 49.9670447N, 13.9930656E

Náhoda tomu chtěla, že mi na začátku března
volala rodinná přítelkyně Lidmila. Ptala se mne,
zda neplánuji osadit kříž u Pejpiny na staré
křižovatce. Na křížek ji před časem upozornil
pan Jiří Zýma z Berouna (člen Fotoklubu
Beroun). Odvětil jsem, že o podstavci vím, ale na
místě je už několik desetiletí k soklu připevněn
jednoduchý dřevěný kříž z trámů. Plánoval jsem
časem osazení, až dřevěný kříž dosloužíN
V polovině dubna jsem jel touto cestou a zjistil,
že dřevěný kříž leží na zemi s ulomeným
ramenem. Letmým pohledem jsem zjistil
napadení dřevomorkou. Při následné práci
s vysekáváním zalomené patky původního
litinového kříže jsem se dozvěděl od místní
obyvatelky, že na kříž někdo pravděpodobně
vylezl, chytl se ho a poničil. Mým záměrem
osadit zde kříž litinový byla nadšena. Podporu
v tom jsem naštěstí našel i u starosty Hudlic,
pana Pavla Hubeného, který dokonce nabídl
i případnou pomoc. Potěšilo mě to, protože kříž
leží na pozemcích obce.
Nejdříve došlo k opravě samotného podstavce.
Ten byl vertikálně puklý a reálně hrozilo jeho
rozlomení po celé délce. Přistoupil jsem nejprve
k vytmelení puklin, následně jejich vylití
epoxidem. Posléze jsem kámen natřel
konsolidačním přípravkem, poupravil jeho
zvětralý vrch a stáhl jsem ho nerezovými
obručemi. Následoval výběr kříže k renovaci.
Vybral jsem větší kříž, který jsem zakoupil od
člověka z Vysočiny. Ten jej získal od technických
služeb ze zrušeného hrobu. Kříž jsem zakoupil
za cenu šrotu, čemuž odpovídal i jeho stav. Před
dávnou dobou jej někdo kovářsky opravil po
celkovém rozlámání. Byl snýtován k ploché oceli,
která ve spodní části byla silně degradována
plátovou rzí. Kříž zřejmě někde dlouho ležel.
Chyběl na něm korpus, tabulka v horní části
i nápis INRI. Ve středu kříže kus zcela chyběl.
Kříž byl holý. Pouze v zadní části měl poničenou
svatozář a ve spodní části zůstala popraskaná
plastika andělů. Po demontáži podpěry zbyla jen
hromada zkorodované litiny. Z jiných fragmentů

křížů jsem doplnil korpus Krista, tabulku i nápis
INRI.
Následně všechny části kříže a doplňků byly
opáleny v ohni, čímž se odstranily zbytky barev.
Poté následovalo očištění, pískování, výroba
dílů, které chyběly, a svaření. Pak bylo potřeba
vyrobit zadní nerezovou podpěru, neboť na kříži
byla ulomená i patka k osazení. Dále
následovalo odvrtání a výměna upevňovacích
komponentů za nerezové, nátěry, stříbření
a kompletace. Rozhodl jsem se do spodní části
nevracet plastiku andělů ze dvou důvodů:
nevešla by se spolu s tabulkou a takto více
vynikne pěkný tvar kříže v dolní části.
Poměrně náročná oprava kříže probíhala
v několika etapách, ale byla korunována jeho
osazením za pěkného počasí. Znovu vzhlíží do
krajiny litinový kříž, úžasný doklad zručnosti
a umu našich předků. Radost z této instalace je
o to větší, že je v krajině, která se nachází
v blízkosti Berouna. Těší mne, že mohu něco
udělat pro kraj, ve kterém je mi dáno žít.
Snažil jsem se o minulosti původního kříže
u Lísku něco zjistit, ale krom pár fotografií z doby
nedávné jsem bohužel nic nenašel. Časem
možná něco zjistím a doplním informace na
stránky.
Děkuji tímto zejména své manželce, která mi můj
koníček toleruje a sdílí mé nadšení. Také mí
synové začínají být pomocníky při instalacích.
Chtěl bych i poděkovat T. Vachnovi za výrobu
šablon, taktéž kamarádovi K. Paškovi za to, že
se ujmul správy mých stránek kriz.estranky.cz,
na kterých je prezentována má práce,
a v neposlední řadě Lidmile Fričové za inspiraci
ke konání i za korekturu textů. I díky nim mohl
být tento renovovaný kříž navrácen na své místo.
Tato renovace stejně jako všechny předchozí,
které můžete shlédnout v galerii na stránkách,
byla financována výhradně z vlastních zdrojů.
(pokračování na str. 8)
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(pokračování ze str.7)

Stav okolo roku 2003

Původní stav soklu

Instalace

Hotové dílo
Text a foto Pavel Hobza
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Vzkříšení studánky "Dobrá voda II" na Krušné hoře

Vzkříšení studánky "Dobrá voda II" na Krušné hoře, nedaleko obce Hudlice, bylo dokončeno během
měsíce a půl, celkem 1 3 pracovních dní, po pracovní době a během několika víkendů.
Ruku k dílu jsme s manželkou Dašou, Bohumilem Průchou a jeho synem Mílou přiložili rovným dílem
a jak se nám to zdařilo můžete vidět v přiloženém albu.
https://photos.app.goo.gl/JJxsDtMmi5CBoMRE8
https://drive.google.com/drive/folders/1DdK-s9LkZfr6131JxzobVGV85bKxVk0j?usp=sharing
Pevně věřím, že se studánce bude dařit a bude se těšit oblibě všem kolemjdoucím, co si váží přírody
jako my.

Možnosti třídění v Hudlicích
Text a foto Ing. Pavel Bašta

Poděkováníza renovaci (obnovení) křížku
Hudlice - Lísek.

Poděkování za celkovou obnovu
(vzkříšení) studánky Dobrá voda II.

Pavel Hubený - starosta obce

Pavel Hubený - starosta obce

Obec Hudlice velice děkuje panu Pavlu
Hobzovi, jeho manželce a dalším
spolupracovníkům za renovací - obnovu
dřevěného kříže a jeho nahrazení litinovým.
Jedná se již o čtvrtou akci jmenovaného
v našem katastru, kdy velice profesionálně
a vlastním nákladem provedl obnovu kříže na
tradičním místě a to tentokrát na křižovatce
polních cest na Lísek a do Didří. Velice si
vážíme činnosti pana Pavla Hobzi pro
zachování našeho kulturního dědictví a za
vykonaní velice záslužné práce.
Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí všem
účastníkům a mnoho úspěchů v této záslužné
činnosti.

Obec Hudlice také velice děkuje panu
Ing. Pavlu Baštovi, jeho manželce Daše,
Bohumilu Průchovi a jeho synu Mílovi za
celkovou, velice pracnou, obnovu v dnešní
době tak významné věci jako jsou zdroje
vody. Jmenovaní opět vlastním nákladem
během třinácti pracovních dní provedli velice
rozsáhlou celkovou rekonstrukci studánky pod
Krušnou Horou Dobrá Voda II o čemž jistě
svědčí fotodokumentace. Ještě jednou
děkujeme a velice pozitivně hodnotíme tento
čin jako konkrétní přístup k ochraně našeho
společného životního prostředí.
Přejeme hodně úspěchů v další práci.
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Fitness hřiště a jeho okolí u skály
Většina z Vás si pamatuje, jak toto prostředí
dříve vypadalo. Vysoká tráva, nálety ze stromů,
křoví, neudržované stromy, černé skládky všeho
možného ukrytého právě ve vysoké trávě a křoví.
Trvalo dost dlouho, než se tento prostor vyčistil
a upravil do současné podoby. Bylo to hlavně
zásluhou dobrovolníků a pracovníků obce. Stala
se z toho postupně krásná, odpočinková oblast
a cíl vycházek rodičů s dětmi. Jistě k tomu
přispělo i vybudování fitness hřiště a dětského
hřiště. Naši občané sem chodí třeba se jen projít,
zacvičit si, nebo s dětmi na procházku a na
dětské hřiště. Byl jsem docela pyšný, co se nám
podařilo z toho nevzhledného koutu u skály
udělat. Ohlasy na tuto odpočinkovou oblast jsou
kladné. Proto mě docela mrzí anonymní článek,

který naše úsilí napadá a zpochybňuje údržbu
a sekání trávy. Pomíjím tu skutečnost, že se
nedokáže ani podepsat. Vždycky se najde
někdo, kdo nebude s přijatými opatřeními
souhlasit. Pokud bychom tuto oblast u skály
nechali v původním stavu, tak mi zase někdo
napíše, že je tam nepořádek a že se o to
nestaráme. Prostě jsme se rozhodli tuto oblast
upravit a průběžně udržovat. Vysokou trávu tady
prostě mít nebudeme, budeme mulčovat. Ve
vysoké trávě se daří klíšťatům a ty tady
vzhledem k našim dětem nechci mít. Myslím si,
že v okolí je dostatek louček, kde naši broučci
mohou bez obav existovat.
Rudolf Hrkal

Inventura vodních zdrojů - obecní studny
Obecní úřad provedl inventarizaci vodních zdrojů
- obecní studny za účelem zjištění reálného
stavu výšky hladiny v obecních studních a jejich
kapacity. V brzké době necháme provést
i rozbory vody v těchto studních naší
akreditovanou laboratoří. Po přeměření výšky
hladin a průměru studen bylo zjištěno množství
vody. V našich 3 obecních studních, tzn. ulice

Hořejší, ulice Dolejší a U Křížku je v současné
době cca 70 m 3 vody. Žádáme naše občany, aby
v případě velkého sucha tuto vodu využívali
opravdu pouze k zalévání v rozumném množství.
V žádném případě se tyto studny nesmí používat
k napouštění bazénů, mohlo by dojít ke stržení
pramenů. Je to voda nás všech.

Lokalita U courku - ul. Jáchymovská
Většina našich občanů zná místo U Panské zdi pod
silnicí, kde vytéká pramenitá voda a je známa pod
názvem U courku. I tento zdroj jsme změřili a zjistili jsme,
že za 1 hodinu nateče 900 l vody.
Toto místo je v současné době hodně zanedbané
a zasloužilo by si celkovou rekonstrukci s vytvořením
dalšího místa na zachytávání vody na zalévání pro naše
občany.
Text a foto Rudolf Hrkal
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Rudolf Hrkal

TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu
Soustředění stolních tenistů TJ Sokol Hudlice
Oddíl stolního tenisu i letos pořádá tradiční soustředění stolních tenistů v termínu 1 5.8. - 22.8. 2020
v Sázavě nad Sázavou.
Letošní ročník bude mít kulaté výročí, mělo by to být 30 soustředění bez jediného přerušení.
S naplněním účastníky jsme neměli nikdy problém. Děti se na soustředění těší a je to vlastně
předzvěst zahájení nové sezony stolního tenisu. Vzhledem s omezením sportovní činnosti
v souvislostis COVIDEM-1 9 byla sezona ukončena předčasně a přestávka bez stolního tenisu je
opravdu dlouhá.
Soustředění si každý účastník platí sám a vedoucí si na tento týden berou dovolenou. To jen na okraj
pro zvídavé občany naší obce. Pro mě to bude osobně 30 soustředění bez jediného vynechání.
Jsem rád, že takové akce dokážeme zabezpečit.
Rudolf Hrkal

Spolek Rezeda
Příměstský tábor pro děti
Příměstský tábor pro děti z MŠ a ZŠ Hudlice se letos bude pořádat v termínu 1 3.7. - 1 7.7. 2020
v čase 07.00 hod - 1 6.30 hod v podkrovních prostorách OÚ Hudlice.
Kapacita příměstského tábora je 29 dětí. To vše za předpokladu, že epidemiologická situace zůstane
nadále příznivá.
Zajistíme zvýšená hygienická opatření dle vydaných doporučení: předávání dětí rodiči bude probíhat
před budovou OÚ, desinfekce rukou dětí při příchodu do budovy a v průběhu dne, zvýšená hygiena
při podávání svačin - děti nebudou mít přístup do kuchyňky, bude prováděna desinfekce povrchů atd.
Kristýna Hulova
Spolek Rezeda
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Informace kulturní komise

Od konce II. světové války uplynulo 75 let....
Možná, pod vlivem současné epidemiologická
situace, mnozí z nás ani nezaznamenali, že od konce
II. světové války uplynulo již 75 let. Pamětníci těchto
dní, z jejichž zápisků je sestaven tento článek, již
nežijí, ale jejich poznámky, založené v hudlické
kronice, jsou stále k dispozici. Pro oživení situace
v naší obci během války a ve dnech osvobození se
začtěte do vzpomínek pana Jana Auředníka staršího
a pana Josefa Pose staršího.
Po nástupu hitlerismu k moci v sousedním Německu,
státu více jak s 60 000 000 lidí bylo zřejmé, že se
schyluje ke konfliktu. V roce 1 935 jsem byl na
vojenském cvičení u 1 8. ppl. v Plzni - popisuje pan
Jan Auředník starší. Za prvé mě zarazila maličkost měli jsme "ostře nabroušená bodla", druhá věc, znal
jsem mnohé Němce z dřívějších cvičení jako mírné,
pokuřující Němečky, kteří si rádi vypili to svoje pivo.
Nepoznal jsem je, jak se změnili, oči jim plály, dupali,
úplně s námi pohrdali, jenom se honosili německou
nadřazeností. U pluku byla Němců dobrá čtvrtina.
U nás hned po obsazení byl zatčen dlouholetý obecní
starosta pan Josef Jirásek a asi ještě 20 lidí. Byli
odvezeni do Rakovníka a byli tam asi 3 dny. Zřejmě
"náležitě poučeni" k loajalitě k Říši a Führerovi,
šťastně přišli domů. Pak byl zatčen pan Jedlink Otto,
zatčeni a uvězněni byli také Josef Malý (Dvořák),
Miloslav Patera (hostinský), Patera (Findík), Václav
Hrubý (pozdější předseda MNV a JZD), Karel Mraček
(pozdější předseda MNV), Václav Choc - ten byl
odsouzen k smrti, ale nebyl popraven, pan Rulf
(obchodník), řídící učitel Karel Špachman, Josef
Prokš - zemřel v Norimberku, Šimon Koubek - zemřel
v pochodu smrti, pan Friedmann Gustav, košíkář,
s celou rodinou, dvěma syny a se dvěma dcerami jedna z nich byla poštovní doručovatelkou - paní
Růžičková. Mladší syn pana Friedmanna se nevrátil.
V Plötzensee byl vězněn a popraven Jaromír Tregler,
technický úředník a důstojník čsl. armády. Ve válce
zahynul i Miloslav Ježek dne 9.4. 1 945 zemřel při
zákopových pracích v Polském Těšíně Karel
Jungmann. Tehdy pan řídící Špachmann a pan
Bedřich Patera z konta pod heslem "Myslivna Král"
v místní kampeličce, podporovali rodiny postižených.
Na konci války jednou letěl svaz letadel a německý
tryskáč (turbinka) jedno z letadel sestřelil. Letci
seskákali s padáky za řekou Berounkou u Strádonic.
V poledne letěla německá turbinka nad naším
domem dost nízko, ale najednou přilétla spousta
stíhaček angloamerických, bylo jich plné nebe a tu
turbinku kdesi u Litně poslali k zemi. Jednou, byl jsem

na poli s koňmi a nade mnou začal kroužit stíhací
letoun, asi americký, za chvíli druhý, třetí a již jich
bylo devět. Pak se rozletěly přímo za sebou na Zdice.
Když byly tak nad Černínem, začaly střílet
z palubních zbraní směrem ke Zdicům do lokomotiv,
některé odbočily a prostřílely plynojem v železárnách
a u vysokých pecí. Odpoledne svaz těžkých
bombardérů svrhl bomby na Beroun. Byly ztráty asi
60 životů. Tak to bylo denně až do Pražského
povstání.
Něco o panu starostovi Josefu Jiráskovi. Byl ve funkci
od prvních voleb po 28. říjnu 1 91 8 až do smrti ve II.
světové válce. Byl to ušlechtilý člověk, nemiloval
násilí, vše řešil po dobrém, ve válce se o mnoho lidí
zasloužil svým rozvážným jednáním. Když zemřel,
jeho pohřbu se účastnilo obrovské množství lidí
i z okolí.
Když obsazoval Hitler pohraničí, uprchlo hodně
Čechů z pohraničí a ubytovali se, kde to šlo, takže
Hudlice měli ke 2 000 obyvatel. Většinou to byli velmi
dobří lidé, byli asi vlivem "severu" tak trochu sběhlejší
ve všem, jejich názory byly uvážlivé a možno říci, že
se dobře zabydleli. Asi také proto, že vlivem okupace
a persekuce německé, jsme šli všichni více
dohromady a byli jsme jednotní. I zlo mělo do sebe
něco dobrého. Po válce se z Hudlic takřka "ztratili"
a vrátili se do svých domovů.
V den atentátu na Heidricha jsem byl v Kublově ve
mlýně pana Palána, spolu s panem Dvořákem, co
bydlí za hostincem U Součků a s panem Malou,
která bydlela tehdy u Kosů za bývalým rybníkem.
Ovšem neměl jsem tušení, co se stalo. Cestou nás
předjelo velké hnědé auto obsazené šesti chlapy
v kloboučcích (tyroláčcích), typických pro gestapáky.
Když nás míjeli, postavili se někteří z nich a dívali se
do vozu, ale jeli dále do Kublova. Ani jednomu z nás
nebylo do smíchu. Teď nastaly prohlídky německou
policií.
Před poutí, přijížděl jsem domů z nádraží, předjelo
nás před vsí osobní auto s důstojníky německé
policie, jedno, druhé, třetí... Za nimi mnohem delší
řada nákladních aut s plachtami obsazených
německou policií. Už než jsem dojel do vsi, běhal mi
mráz po zádech. Před každým barákem kulomet
nebo automat na nožičkách namířený do dveří.
Před Stehlíkovic stál štáb vysokých důstojníků a byla
u nich "madam Hausvischková", kuchařka u pana
Jindřicha Coelestina Svobody, faráře v Hudlicích
a pravděpodobně je informovala co a jak.
(pokračování na str. 13)
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(pokračování ze str.12)
Dojel jsem domů, vypřáhl koně a chtěl jsem se jít
uklidnit do polí. V každé mezi stál Němec s puškou,
na stohu byli 3 s kulometem, více jsem neviděl
a vrátil jsem se domů. Skupiny 3 až 8 vojáků
prohledávaly každý dům. Stál jsem před domem a šla
ke mně skupina tří mužů vedená četařem. Ptali se
mě, zda u nás už byla prohlídka. Kývl jsem, že ne.
Oni šli dál do světnic, do sklepa. Moje žena zabila na
pouť husu a když ji Němec uviděl, říkal: "Ó, gans,
gans!" a při tom si dal ruku na prsa. Pak chtěl vidět
půdu, ale viděl jsem ho, že si sedl na trám, dal hlavu
do dlaní a seděl tak dlouho, než byl asi čas
vyměřený na prohlídku. Všude to ale nebylo takové
klidné, někde si děti vlezly do postele, bály se
a Němci hned chtěli střílet, mysleli si, že to jsou
parašutisté.
U Paterů, dnes jsou to Adáškovic, bydleli chlapci
z Moravy a od Vsetína, vedení bratry Mikulčáky,
jeden z nich, Pavel, byl hlavní, pracovali v lese na
polomech. Tam našli Němci na hnojišti zbytek srnčí.
Hned byla zlá prohlídka, hledali zbraně a všech osm i
s panem Paterou odvezli s sebou na Kladno. Asi za
1 0 dnů se vrátili. Zachránil je vedoucí polesí pan
Hušák, prohlásil, že to byl uhynulý kus a že jim ho
daroval. Když se pana Patery někdo ptal, co tam
bylo, řekl, že se tam víckrát nechce vrátit. Mikulčák
Pavel jen řekl, že si vystoupali na ramena a dívali se
z okna a viděli, jak jsou venku lidé biti. Víc neřekli nic.
Oddechli jsme si, když odjeli.....
Bohužel za týden přišli Lidice....
(poznámka autorky článku - inkriminovaný dopis,
který se stal vodítkem k obci Lidice, měl na obálce
razítko pošta Hudlice, proto nejprve následovala
prohlídka Hudlic...)
Na květnové dny roku 1 945 vzpomíná pan Josef Pos
starší takto:
Ráno 5. května bylo slunečné, ve vzduchu však
visela řada překvapení, neboť bylo jisté, že Němci
melou z posledního a konec války je otázkou možná
několika hodin, dní. Po návsi postávaly hloučky lidí
diskutujících a stávající situaci, na všech bylo znát,
že vývoj událostí radostně očekávají a přitom jsou si
vědomi nebezpečí, které by mohlo ještě přijít ze
strany některé skupiny esesmanů, kteří se krajem
potloukají. Ani případný ústup poražené armády by
nebyl vítaný. Na budce kampeličky se třepetala
československá vlajka z okna četnické stanice. Již po
cestě jsem se dozvěděl, že v Hudlicích zahájil činnost
Národní výbor. Tvořili jej čtyři lidé: Jedlik Otto, Pelc
Alois, Patera Bedřich a Havlíček Jan. Skupina
převážně mladých lidí se snažili opatřit si zbraně
a navázat spojení s partyzány v našich lesích.
Zbraně, které měli lidé všelijak poschovávány, byly

převážně poškozené tak, že se buď nedaly upotřebit,
nebo dalo velkou práci je opravit tak, aby byly
schopné střelby. Druhá potíž byla v tom, že byl
nedostatek střeliva a ještě bylo střelivo různých
kalibrů. Z těchto důvodů byli požádáni někteří občané
- střelci a myslivci, aby zapůjčili zbraně pro strážní
službu. Odpoledne 5. května byla svolána veřejná
schůze do sokolovny. Občané zde byli informováni
o situaci v obci a byli požádáni o spolupráci. Na
schůzi referoval Otto Jedlink. Pan Jirásek Emil byl
pověřen strážní službou, stráž se stavěla na silnici
k Berounu 3 lidé, k Otročiněvsi a na hořejší silnici
U Kalu 3 lidé a na dolejší silnici 2 lidé. Na Národním
výboru byla strážnice. Večer začalo pršet, takže
stráže přišly vždy promoklé, ale nálada byla výborná.
Noc uplynula klidně. Ráno se začala formovat pomoc
volající Praze. Přihlášených bylo dost, ale asi 20
mužům jsme mohli poskytnout 3 pušky a 20 nábojů.
Když v Berouně zjistili naši bojovou sílu, tak nás
požádali, abychom nikam nejezdili, že lidí je dost,
avšak není výzbroj.
K večeru jsme přebrali ve směru od Otročiněvsi
skupinu asi 200 - 250 Němců, kterou jsme měli
doprovodit do Kublova. V útvaru byli zběhové
německé armády, zbědovaní, bez stínu nadutosti
a pýchy, žádní nadlidé. Noc se již hlásila, do Kublova
dost daleko a přes les. Bylo dojednáno, že je
ubytujeme v sokolovně a ráno se bude pokračovat
v cestě. Byli postaveni 3 muži na stráž uvnitř
sokolovny. Ráno v 7 hodin začala cesta ke Kublovu,
útvar hlídalo asi 20 lidí, cesta nekonečná, líp bylo
hnát hejno husí než ty Němce. Cesta k Zelenému
kříži trvala snad 3 hodiny.
Úterý 8. května bylo v rozhlase hlášeno, že Rudá
armáda přijíždí Praze na pomoc. Ve středu se
postavila uvítací brána u dnešní prodejny Jednoty,
neboť byly zprávy, že Rudá armáda projela
Rakovníkem. Během dopoledne přijelo několik
Rudoarmějců a to bylo vše. Bylo velké vítání
a objímání. Velmi dojemné přivítání provedla Marie
Hanzalová, která měla na rukou svého malého synka
a dala ho jednomu vojákovi pochovat. Ten ho tiskl
v náručí a říkal, že měl takového syna, když šel do
války. Tlumočníka dělal Otto Jedlink, který byl
v ruském zajetí jako legionář.
Tolik svědectví hudlických občanů, dvou mužů, kteří
už, bohužel, nejsou mezi námi, ale jejich vzpomínky
jsou stále živé a vypovídají a připomínají nám,
alespoň částečně, něco o životě v nelehké době
II. světové války v naší obci.
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sepsala předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina

Historie obce - v Chaloupkách
Dějiny Hudlic jsou dobře popsány, již od
založení vsi roku 1 341 . Dlouhá staletí to byly dvě
řady statků, mezi nimi veliká náves, na ní
kostelík, dva rybníky, napájené z vydatného
pramene, rychta, fara a až mnohem později
postupně postavené školní budovy. Za každým
statkem běžela dlouhá polnost, k němu patřící.
Statky stojí přesně na místech určených
zakládací listinou, jména majitelů se střídala,
názvy mnoha statků zůstávají. Pravou řadu
statků začíná „zámek“, ale tenhle název,
a vlastně i název „statky“ je už jen tradiční.
Zemědělství z naší obce zcela zmizelo.
Mě ale už dávno také zaujala historie jiné,
zcela nové vsi, pro kterou asi sedláci vymysleli
trochu posměšný název „Chaloupky“? O téhle
řekněme „čtvrti“ není ani zmínka v žádné
z dostupných kronik Hudlic – Kočkově, Kazdově
ani Paterově. Je mi to líto. Je to moc pěkná,
zajímavá a historicky cenná část obce. Jako
podklad pro její historii mám dva dokumenty.
Prvním je „Originální mapa stabilního katastru“,
zpracovaná odborníky v letech 1 824 – 1 843 na
cca 70,000 listech, na základě patentu císaře
Františka I. z 23.1 2. 1 81 7. Je to první přesně
zpracovaná mapa Rakouska-Uherska a sloužila
jako podklad pro výpočet daní.

hutí jako ředitel r. 1 804 a již r. 1 81 0 předložil
křivoklátskému panstvu rozbor „reforma
železářských podniků na panství křivoklátském“.
Plán zahrnoval: 2 vysoké pece 1 3,52 m – tehdy
nejvyšší v Rakousku, slévárny s veškerým
příslušenstvím, vodní hospodářství – tři rybníky,
vlastně přehrady, a skupinu obytných domů pro
zaměstnance. Projekt byl schválen, rozpracován
do rozpočtů a podrobných plánů, rychle
realizován (již r. 1 81 9) a fungoval jako druhá
největší železárna v Rakousko-Uhersku do roku
1 967.
Jsem přesvědčen, že právě v rámci tohoto
projektu se postavila také velká část Chaloupek.
Jen to nevím jistě, kdy, jak velká? Již rok se
pídím po tom, dostat se k těm podrobným
plánům. Všechny leží v pražském archivu. Mám
i jméno odborníka, který moji žádost dostal na
starostN Snad se dočkám, doufal jsem, že mně
pustí do studovnyN

Zatím si často chodím po Chaloupkách,
pilně fotografuji, všímám si všech podrobností.
Většina domů – i těch zdánlivě moderních
– postupně vznikla z těch původních z počátku
1 8.st. Proto mají všechny čísla začínající
stovkou. Jak rád bych si popovídal s dnešními
obyvateli, musí určitě vědět aspoň o kouscích
Přetiskl jsem kousíček této mapy – právě mizející historie?!
Chaloupek, a pro porovnání přikládám i mapu
současnou. Stará mapa nápadně připomíná U pana Slabihoudka v čísle 1 26 jsem třeba
současné plány „sídlišť“. Dnešní ulice objevil na předsíni klasickou domácí pec na
„V Chaloupkách“ se přesně kryje s mapou pečení chleba, prý ještě funkční. Když se občas
starou. A je zřejmé, že ulice se v době mapování některý dům opravuje, objeví se pod okopanou
právě stavěla. Domy, dvorky, zahrádky všech omítkou poctivá stěna z hudlického kamene.
dvanácti jsou přesně stejné, vše zděné, třebaže Nebo člověk objeví chlívek z „vepříků“
většina statků dole v obci byla jen dřevěná? (nepálených hliněných cihel zpevněných řezanou
Prostě mě z toho vyplývá, že tohle sídliště stavěl slámou). Nebo staré ploty, rygle i tyčky z malých
jeden stavebník. Kdo?
smrčků. Šetřilo se – tyčky se půlily nebo dokonce
čtvrtily. Většina chalup má stále ještě stodůlku,
Druhým dokumentem, spíš je to řada knih různé chlívky, i když dnes již prázdné, ze stodol
a článků o krušnohorských železnorudných jsou dílny nebo garáže? Na mapě je také kříž,
dolech a fürstenberských železárnách hlavně od který dnes chybí mezi dvěma lípami. Zřejmě tu
ing. Jiřího Mencla. Jen velmi stručně bývala dost velká náves, možná ještě i ta
o souvislostech s mým článkem: Vynikající Škalička, která teď už vyčnívá jen pod nohami.
železářský odborník F. Nittinger (pohřben na
jáchymovském hřbitůvku) nastoupil do těchto
R. Zíma
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HUDLICEFEST 2020
V sobotu 20. června 2020 proběhl, pod patronací
TJ Sokol Hudlice ve sportovním areálu u lesa
dlouho avizovaný, komplikovaný coronavirem
a množstvím omezujících opatření, beatový
festival HUDLICEFEST 2020. Nikdo z Vás si
neumí představit množství problémů, změn
a upřesňující komunikace, které museli
pořadatelé vyřešit a dohodnout. Jen díky jejich
zápalu, obětavosti a snaze pomoci rodině, která
to nemá v životě opravdu lehké, se podařilo tento
festival uskutečnit. Velká škoda jen, že
pořadatelům začalo v pátek večer pršet a pršelo
souvisle až do sobotního odpoledne.
Nevzpomínám si, kdy tak dlouho v Hudlicích
souvisle pršelo. Byla to samozřejmě velká
komplikace. Ale i tu se podařilo zdárně
zvládnout. Při přípravě festivalu se počítalo i
s touto možností a byly připraveny stany. Přes
komplikaci s coronavirem naši akci podpořilo
přes 30 firem, které darovaly finanční prostředky,
věcné ceny, velké slevy za jejich služby.
Vystupující skupiny rovněž snížily své honoráře,
prostě nám vyšly všichni maximálně vstříc. Za to
jim patří obrovské poděkování. Díky této ochotě
jsme na festivalu této rodině předali finanční dar
v celkové hodnotě 1 40 000,- Kč a další věcné
ceny. Hlavní cíl charitativního festivalu byl splněn
a rodině jsme pomohli. Poděkování patří i všem
návštěvníkům festivalu, kteří přes nepřízeň
počasí, podpořili tuto akci. Někteří přispěli i vyšší
částkou než bylo vstupné. Velmi dojemná byla
situace, kdy jedna návštěvnice z jiného okresu

přivezla finanční příspěvek od své maminky,
která chtěla zakoupením vstupenky bez své
účasti podpořit rodinu. Dále bych chtěl
poděkovat i hudlickým občanům, kteří nás svou
větší účastí podpořili a příjemně překvapili.
Samotný průběh festivalu splnil očekávání.
Každý si jistě našel svoji oblíbenou skupinu a byl
spokojen. Profesionální úroveň vystupujících
kapel byla skvělá. Samozřejmě docházelo
k drobnému zdržení v časovém harmonogramu
vzhledem k počtu kapel a změnám v programu
v přestávkách. Předávaly se šeky pro rodinu
a kapela Kabát Revival West předávala kytici
a dort jedné z pořadatelek, která nedávno
oslavila narozeniny. Bylo to takové příjemné
a lidské odlehčení mezi beatovým maratonem.
Pořadatelé mysleli i na naše nejmenší, kteří se
vydováděli na nafukovacím hradu.
Co říci na závěr. Chceme poděkovat i SK
Hudlice, které souhlasilo s konáním festivalu na
travnaté ploše. Bohužel je to v naši obci jediné

místo, kde se může takováto akce uskutečnit.
Přes určité obavy vzhledem k deštivému počasí
se podařilo pořadatelům dát vše do původního
stavu a areál byl vzorně uklizen a předán
v pořádku.
Uspořádáním tohoto festivalu jsme nemalou
měrou přispěli k propagaci naší obce v širokém
okolí. Festivalu se zúčastnili návštěvníci z celého
našeho kraje. Organizátorům patří opravdu velké
poděkování.
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Rudolf Hrkal

! Další projev vandalství !

Po delší době jsme v naší obci zaznamenali další
projevy vandalství. V prostorách Fitness hřiště
u skály došlo k vyvrácení sloupků oplocení hřiště,
vytrhání prken z dětské skluzavky a uražení
domečku pro hmyz na vývěsní tabuli. Nedokážu
pochopit myšlenkové pochody pachatelů, kteří
takové úmyslné ničení dokáží. Vzhledem k tomu, že
toto místo se stává centrem shromažďování různých

Zamyšlení

Dlouho jsem zvažoval napsání tohoto příspěvku.
Nechtěl jsem vyvolávat zbytečné emoce
a nekonečné diskuse. Chci Vám jen popsat
současný stav komunikace mezi obcí a skupinou
tzv. „opozice“ a jejím hlavním představitelem
a pisatelem Ing. Radovanem Buroněm. Množství
a frekvence jeho žádostí a stížností je neuvěřitelná.
Samozřejmostí je, že své žádosti a stížnosti dává
na vědomí na různá ministerstva a další orgány
státní moci. Neupírám mu a tzv. „opozici“ právo na
jejich negativní postoj ke zbytku zastupitelstva
a obci a jejich rozhodnutím. Cíl jejich snahy mi je
úplně jasný, zahltit obec žádostmi a stížnostmi a co
nejvíce zkomplikovat jejich normální činnost. Čím
komplikovanější dotazy a stížnosti, tím lépe. Mohou
donekonečna opakovat, že to dělají pro blaho
našich občanů, hlavní cíl je úplně někde jinde.
Zákonitě nám zbývá méně času na vyřizování
obyčejných žádostí a problémů našich občanů.
Jejich vyloženě negativní postoj vyjadřují ve většině

partiček s auty, bude obec na všechny příjezdové
komunikace k tomuto hřišti instalovat dopravní
značky se Zákazem vjezdu. Samozřejmě to není
všemocný lék na zamezení vandalství, ale přece jen
to bude pro tyto partičky určitá komplikace.

V případě, že tam uvidíte nějaké vozidlo, prosím
o mé kontaktování.

Text a foto Rudolf Hrkal tel. 732 969 454

případů i na veřejných jednáních zastupitelstva
obce. Autorem většiny korespondence je
Ing. Radovan Buroň, v poslední době nám přišly
žádosti i od ostatních členů „opozice“. Mám určité
pochybnosti, zda tyto žádosti sami zpracovali nebo
se jen podepsali a autor zůstává stejný. Pan
Ing. Radovan Buroň má tolik volného času, že mu
opravdu závidím. Já bych ten čas dokázal využít
daleko smysluplněji. Samozřejmě z takové
komunikace mezi obcí a „opozicí“ nemám dobrý
pocit a v takové atmosféře se nedělá dobře.
Uznávám, že některá naše opatření a rozhodnutí
nejsou úplně bez chyb, ale nejsme chodící sbírky
zákonů a nařízení. Pokud dojde k chybě, tak jí
opravím a omluvím se. Nikdo není bez chyby. Jde
jen o normální lidský přístup k řešení problémů.
Zatím tady převládá nenávist a snaha se zviditelnit.
Je to škoda, ale i s takovým postojem se mohu
smířit, jen mi je takových lidí líto.
Rudolf Hrkal

Nabídka zaměstnání

Obecní úřad Hudlice hledá pracovníka na pozici technika kanalizace a ČOV.
Jedná se práci na HPP.
Bližší informace na obecním úřadě, místostarosta Rudolf Hrkal, tel. 732969454,
místostarosta@obec-hudlice.cz.
Pravděpodobný nástup od 1 .9. 2020.
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