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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte abych Vám podal po
delší době před dovolenými několik informací
o chodu naší obce, plánovaných akcích
a některých dalších problematických oblastech.
V investiční oblasti se podařilo dokončit celkovou
rekonstrukci návesní nádrže „Kal“ nákladem cca
1 ,9 mil. Kč s DPH, z čehož jsme obdrželi dotaci
od Středočeského kraje ve výši 1 mil. Kč.
V současné době byla zahájena celková
modernizace sběrného místa na obecní
skládce s předpokládaným nákladem 2 483 tis.
Kč bez DPH. Z toho jsme opět obdrželi 2 11 0 tis.
Kč účelovou dotaci od MŽP ČR. Součástí této
akce je i pořízení velice výkonného štěpkovače,
který zpracuje větve a čistou dřevní hmotu na
obecní skládce a s ohledem na jeho mobilitu
bude využíván i v obecním lese. Vzniklá štěpka
pak bude využívána k údržbě obecní zeleně
a přebytky budou nabídnuty občanům nebo se
využijí v později realizované v kompostárně.
V oblasti investic je dále projekčně připravována
rekonstrukce a rozšíření požární nádrže
„Koupaliště“, chodníky a přechody u hřbitova
a od „Skovárničky“ až na konec obce směrem ke
hřišti. Na tento chodník by měla navazovat
rovněž projekčně dokončovaná pěší stezka
a cyklostezka. Dokončen je i návrh na
rekonstrukci bývalé obecní kotelny. Velkou
investiční akcí je také přístavba jídelny v areálu
mateřské školy, o předpokládaných nákladech
cca. 1 0 mil. Kč, kde již byla podána žádost
o dotaci a bylo vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele. S velkým potěšením Vám mohu
sdělit, že jsme obdrželi dotaci na rekonstrukci
místních komunikací V Chaloupkách,
V Zahrádkách, Na Škaličce a Cingrova ve výši
3,5 mil. Kč od MMR, když předpokládané
náklady jsou cca 5 mil. Kč. Také jsme obdrželi
informaci, že bude vyhlášena výzva na sociální
zařízení, z které by bylo možné realizovat

dlouhodobě odkládanou a projekčně připravenou
celkovou rekonstrukci bývalé restaurace
„U Růžového stromu“. Dotace činí až 90%
z předpokládaných nákladů 30 mil. Kč.
Obec zajišťuje i další menší akce jako je
pokračující výměna sodíkových svítidel
veřejného osvětlení za LED světla a rozšíření
osvětlovaných ploch, vybavení zahrady mateřské
školy herními prvky, úpravu dvora a zřízení
pěstitelských pozemků pro základní školu a další
drobné práce údržby obecního majetku.
Provádíme také stavební úpravy v knihovně
a hospůdce U Jungmanna. Na provozovatele
této hospůdky bude vyhlášeno v nejbližší době
výběrové řízení, abychom i v této oblasti zajistili
občanům potřebné služby.
Velké úsilí si rovněž vyžádalo převzetí
infrastruktury v rozvojové lokalitě pro výstavbu
RD „U Kaštanu“. Developerská firma PET
spol. s.r.o. nám teprve po roce předložila
několikrát požadované podklady a tak získáme
bezplatně komunikace, chodníky a inženýrské
sítě v této lokalitě a bude zahájena výstavba RD.
Bohužel firma nesplnila svůj slib, že nám
bezúplatně převede cca 3 tis. m 2 pozemků
v rámci občanské vybavenosti pro výstavbu
domů s pečovatelskou službou pro naše staré
spoluobčany.
Velkým problémem je také dokončení napojení
všech nemovitostí na splaškovou kanalizaci.
Obec nad rámec svých povinností uspořádala
v roce 201 9 třetí etapu odkanalizování v rámci
které se přihlásili vlastníci 24 nemovitostí, kteří
mají zájem se napojit na tlakovou kanalizaci.
Celkové náklady bez DPH jsou 3 650 tis. Kč
a obec na realizaci obdržela dotaci od
Středočeského kraje ve výši 2 mil. Kč. Realizace
akce již byla vysoutěžena a práce započnou
v nejbližším období.
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)
Stále však zůstává nezanedbatelná část
nemovitostí nepřipojena, o čemž svědčí potůček
splašků, který teče kolem místní komunikace do
Libojic a dále pak do obecního „Koupaliště“, ale
i na jiných místech.
Zejména s ohledem na připravovanou
rekonstrukci této nádrže a následné využití i pro
přírodní koupání musí obec tuto situaci řešit.
Někteří občané mají na základě rozhodnutí obce
po neúspěšných odvolání povinnost být již od
30.6. 2020 připojeni na kanalizaci a obec může
vůči nim uplatnit i exekuční řízení. Z tohoto
důvodu
jsme
obeslali
nepřipojené
občany s žádostí, aby doložili 1 00% likvidaci
odpadních vod v souladu se zákonem za
uplynulé dva roky. Obec musí odpovědět
připojeným občanům na dotazy, proč oni platí
5 let stočné a druzí nadále porušují zákon. Je
absolutně nelogické, ve chvíli, kdy se nejedná
o osobní spor, aby někdo raději platil 4x více za
vyvážení než je cena stočného. Mohu Vás
ubezpečit, že je naší povinností tuto věc řešit, že
se nejedná o výmysl ani osobní spor pana
starosty s některými občany, ale že nám jde jen
o ochranu našeho společného životního
prostředí.
Vážení občané, chtěl bych Vám závěrem všem,
kteří se jakkoliv podíleli na zajištění všech úkolů
obce v této COVIDové době co nejsrdečněji
poděkovat. Bohužel i někteří zastupitelé se na
uvedených akcích nepodíleli, činili kroky bránící

jejich realizaci a zatěžovali obec soustavnými
požadavky na informace. Je velice diskutabilní,
zda tím naplňovali přísahu, kterou skládali na
počátku volebního období.
Někteří občané odmítají vnímat, co se v obci vše
vykonalo a zdá se jim, že jsem ve vedení obce
již zbytečně dlouho. Asi je potěším sdělením, že
v žádném případě již nechci v dalším volebním
období pokračovat i s ohledem na zdravotní
problémy a dávám tím prostor nástupci, aby na
úkor osobního volna, rodiny a zdraví, přednostně
plnil potřeby obce.
Vážení občané, vše je pomíjející a nejdůležitější,
dle mého mínění, je v životě zdraví a klidné
a šťastné životní podmínky. Bohužel i do naší
obce zasáhla výrazně pandemie COVID-1 9.
Nemocí prošlo více jak 21 8 občanů a na
následky onemocnění zemřelo 5 našich
spoluobčanů.
I přes současný pokles šíření této nemoci
chovejme se k sobě maximálně ohleduplně
a nedopusťme další eskalaci jejího šíření. Jen
tak se budeme moci plně vrátit do běžného
života a obnovit bohatý sportovní a zejména
kulturní život v naší hezké obci. Hlavním cílem
pro nás všechny by měli být dobré mezilidské
vztahy.

Ještě jednou Vás všechny co nejsrdečněji
zdravím a děkuji za pochopení a pomoc při
plnění nelehkých úkolů obce.

Hospodaření obce

Dle údajů v Závěrečném účtu obce Hudlice za rok 2020 bych Vás rád seznámil s některými
podstatnými údaji o hospodaření naší obce v roce 2020 a průběžný stav k 31 . 5. 2021 .
V roce 2020 proběhla rekonstrukce místní komunikace u školy a komunikace V Rokli v hodnotě
4 952 626,- Kč, dále vybudování tlakových kanalizačních přípojek „Na Vršíčkách“ a „ V Rokli“
v hodnotě 261 627,- Kč, dokončení akce „ Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ za 1 9 1 37 1 06,42 Kč,
vybavení učeben ZŠ Hudlice za 1 744 1 29,80 Kč, rekonstrukce veřejného osvětlení za 204 576,- Kč,
dále se realizoval nákup traktůrku TC 238 T za 79 999,- Kč + čerpací agregát s příslušenstvím na
Multicar za 267 001 ,- Kč.
V roce 2020 byly obci poskytnuty dotace v celkové částce 1 3 1 97 1 74,- Kč. Dotace poskytlo
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Středočeský infrastrukturální fond a ze SR
jsme obdrželi kompenzační bonus na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí.
Obec, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytl v roce 2020 na provoz ZŠ Hudlice ze svého
rozpočtu částku 1 530 343,70 Kč a MŠ Hudlice 1 300 000,- Kč.
V letošním roce plánujeme z větších akcí - další etapu nově připojovaných nemovitostí na kanalizaci,
rekonstrukci „skládky“ s novým vybavením a štěpkovačem a v případě obdržení dotace rozšíření
kapacity jídelny MŠ Hudlice. Ke konci května 2021 měla obec na účtech cca. 1 0 mil. Kč.
Rudolf Hrkal
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Rada obce
V uplynulém období bylo mimo jiné radou obce projednáno:
OSH Beroun - nezaplacené členské příspěvky SDH Hudlice ,nádrž „Koupaliště“ - objednání
geologického průzkumu a geodetického zaměření ,podpoření Tříkrálové sbírky, Arriva Střední Čechy
- neprůjezdná ulice U Kříže, plánování výstavby cyklostezky ke hřišti, Pelcovi - soudní spor
o nedodržení hranic pozemku p.č. 849, Fa Malý - cenová nabídka na výměnu kotle, přívod plynu
a rozvody v „Dům služeb“, rozhodnutí Státního oblastního archivu v Praze o pokutě za chybnou
evidenci dokumentů v ESSL finanční úřad pro Středočeský kraj - Výběr daňových přiznání k dani
z nemovitých věcí v roce 2021 , Středočeský kraj - Obnova místních komunikací v obci Hudlice mezi
OÚ a ZŠ, zápis z jednání Komise dopravní a bezpečnostní, výběrové řízení na pronájem
a provozování restaurace č.p. 364 v obci Hudlice - „Hospůdka u Jungmanna“, žádost p. Buroně na
svolání mimořádného zastupitelstva obce , PET spol. s.r.o - smlouva o připojení ke splaškové
kanalizaci v lokalitě „U Kaštanu“, pasport hřbitova v obci Hudlice, nákup 50 ks popelnic, změna
termínu vyúčtování stočného z důvodu nemoci, Ing. Jiří Hlávka - dokumentace VUME a VUPE ke
kanalizaci a ČOV, povodí Vltavy - hlášení o vypouštění odpadních vod z ČOV, úprava směrnice pro
čerpání sociálního fondu v oblasti příspěvku na dovolenou, oprava křižovatky ulic U Kříže - Dolejší
v obci Hudlice pro zabezpečení průjezdu autobusů, rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 , zápis
kontrolního výboru, přestupky za rok 2020 - Krajský úřad Středočeského kraje, žádost TJ Sokol
Hudlice o zapůjčení sportovního areálu u lesa v roce 2021 , kontrola dodržování a využívání
veřejného prostranství v souladu s OZV č. 1 /2020 účinné od 1 .4. 2020 kontrolním výborem, roční
výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2020, zpráva o revizi plynového zařízení
v „Dům služeb“ - p. Jan Karásek, zajištění očkování 1 7-ti občanů nad 80+ v Rehabilitační nemocnici
Beroun, osobní projednání žádosti o informace p. Kolínského dle zákona č. 1 06/1 999 Sb., stížnost
p. Buroně na neúplnost dokumentu Usnesení z 1 . zasedání zastupitelstva obce Hudlice ze dne 1 2.1 .
2021 , smlouva o spolupráci při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné obci, výpočet
(kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 , žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les - p. Huml , žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - pí. Šťastná,
PET spol. s.r.o - dohoda o připojení ke splaškové kanalizaci a kolaudace splaškové kanalizace
v lokalitě „U Kaštanu“ ,úprava nákladů na výkon funkce OLH - Ing. Pavel Frank, žádost o odkoupení
pozemku - pí. Landová, výroční zpráva za rok 2020 - dle zákona č. 1 06/1 999 Sb., rozvoz obědů,
zrušení kulturních akcí v I. pololetí rok 2021 , pronájem nebytových prostor v areálu MŠ - Bc. M.
Vaculíková, pronájem nebytových prostor v Domě služeb - pí. Zuzana Drábková, pronájem
nebytových prostor - pí. Jaroslava Kulhánková, pronájem nebytových prostor v budově Obecního
úřadu - pí. Markéta Jedličková, pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu - MAS Mezi
Hrady z.s., žádost MŠ o převod záporného hospodářského výsledku do rezervního fondu, žádost ZŠ
o projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020 a převod kladného hospodářského výsledku do
rezervního fondu, zápis z jednání výběrové komise MAS Mezi Hrady z.s., výběrové řízení na akci
„Přípojky tlakové kanalizace Hudlice III“, AQ spol. s.r.o.- nabídka na výměnu sond za plovákový
spínač - tlaková kanalizace informace o dotačním programu Středočeského kraje 2021 -2024 ze
Středočeského fondu obnovy venkova - úprava plynové kotelny, Mürabell s.r.o - nabídka na
zpracování dokumentace pro akci „Úprava vodní nádrže Koupaliště“ - dodatek ke smlouvě, oprava,
modernizace a přístavba jídelny MŠ - dotace ve výši 90%, antigenní testování pracovníků Obecního
úřadu na COVID-1 9 - MUDr. Sergej Kafka, respirátory pro sociálně potřebné občany Hudlic od MěÚ
Beroun, žádost České pošty na odstranění závady - poškozené dveře, žádosti obcí Otročiněves,
Nový Jáchymov a Trubská o spádovost žáků pro ZŠ Hudlice, rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021 ,
PET spol. s.r.o. - předání pozemků a kolaudace kanalizace, plán práce Finančního výboru ZO obce
Hudlice na rok 2021 , realizace opatření k evidenci a označení popelnic v obci, instalace schránek pro
vyvěšení parte na plakátovacích plochách v obci, D. Štanc - osvědčení dle vyhlášky 50/1 978 Sb.
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Finanční informace

Vyúčtování stočného
Vyúčtování stočného za období 9/201 9 - 8/2020 bylo rozesláno v polovině března.
Přeplatky byly poukázány na bankovní účet klienta (pokud byl uveden ve smlouvě na stočné).
Ostatní přeplatky jsou vypláceny v hotovosti v pokladně OÚ Hudlice (Ciprová Jitka).

Přeplatek nelze použít na další platby!
Dále byl rozeslán Platební kalendář - rozpis záloh.

Žádáme o zaplacení 2. zálohy až k datu splatnosti!
Omlouváme se za zpoždění a děkujeme za pochopení.

Jitka Ciprová

Upozorněnína platbu
místního poplatku za komunálníodpad a poplatku ze psů za rok 2021
Obecní úřad Hudlice upozorňuje občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za svoz
komunálního odpadu nebo poplatek ze psů za rok 2021 , které byly splatné k 31 .03.2021 , aby
tak neprodleně učinili.

sazba poplatku za odpad
sazba poplatku za jednoho psa
sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

700,- Kč/rok
100,- Kč/rok
200,- Kč/rok

Úhradu lze provést bezhotovostním převodem na účet č. 363704349/0800 nebo
v úředních hodinách v hotovosti v pokladně OÚ.
Podrobnější informace jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce obce Hudlice č. 2/2020
a 3/2020, které jsou k nahlédnutí na www.obec-hudlice.cz ve složce Směrnice a vyhlášky
obce popřípadě e-mail: spisovna@obec-hudlice.cz nebo telefon: 311 697 179.
Jitka Ciprová
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Informace z obce

Informační servis SMS
V naší obci byla koncem roku 2020 zřízena služba zasílání SMS zpráv. Cílem
této služby je bezprostřední informování občanů zejména při událostech, které
nelze předem předvídat a tedy ani včas oznámit jiným způsobem. Služba je
využívána i pro rozesílání běžných informací o akcích a událostech konaných nejen v rámci
obce. Byla k tomu vybrána služba SMSSENDER společnosti NETsecurity s.r.o.
Administrátorem je paní Jitka Ciprová. Pro využívání služby je nutné uvést číslo mobilu a číslo
popisné. Uvedení jména není podmínkou.
Zájemci o využívání těchto služeb se mohou přihlásit na OÚ Hudlice nebo vhodit lístek s údaji
do schránky u vchodu na OÚ.
Většina z Vás přijíždí ze zaměstnání později a neslyší hlášení obce a ani nemá čas prohlížet
vývěsní tabule. Využijte této možnosti lepší informovanosti o dění v obci.

Rudolf Hrkal

Sekání trávy
Vzhledem k dlouhotrvajícímu deštivému počasí roste tráva kolem místních komunikací velmi
rychle a pracovníci obce obtížně stíhají všechny travní plochy včas posekat. Obracíme se
proto na všechny naše občany s velkou prosbou. Moc by nám pomohlo, kdyby si mohli
majitelé nemovitostí v rámci svých možností posekat trávu před svou nemovitostí na ulici.
Odvoz posekané trávy obec zajistí. Obci by to výrazně pomohlo, samozřejmě uznávám, že to
je hlavně starost obce. Přesto Vás prosím o možnou spolupráci. Obec se rovněž snaží
maximálně vycházet vstříc občanům a zajišťuje některé služby nad rámec svých povinností.
Děkuji za vstřícnost.
Rudolf Hrkal

Nabídka pracovního místa OÚ Hudlice
Obecní úřad nabízí volné pracovní místo na Dohodu pro pracovníka, který zajišťuje
v obci rozvoz obědů z Mateřské školky našim občanům. Jedná se o rozvoz menšího
počtu obědů.
Bližší informace u místostarosty obce pana Rudolfa Hrkala, telefon: 732 969 454,
nebo email: mistostarosta@obec-hudlice.cz.

Nástup možný ihned.
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Rekonstrukce nádrže "KAL"
Nádrž "KAL“ doznala zásadní změny k lepšímu.
Na fotkách je stav před zahájením rekonstrukce
a po celkovém dokončení. Obložení z kamene je
nádherné.
Počasí nám přálo a došlo i k nátoku dešťové
vody do nádrže. Akci prováděla firma Rybníky
Vlašim.
Je to další příspěvek ke zlepšení životního
prostředí a vzhledu naší obce.
Rudolf Hrkal

Autobusová zastávka v Díbří
I taková obyčejná autobusová zastávka v Dibří má své
kouzlo.
Je to zásluhou zejména pana Žatečky a ostatních
obyvatel této lokality.
Dva truhlíky s květinami a průběžný úklid změnil tuto
zastávku k nepoznání.

OÚ děkuje
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!!!

Vandalismus
Dětská hřiště

V naší obci máme pro naše děti 3 dětská hřiště. Za kostelem, na Dolejší a za skálou ve
fitness centru. Máme tam pro děti dětské houpačky, které se staly terčem vandalismu.
Na hřišti za skálou nějaký dobrodinec ukradl u houpačky karabiny, kterými je
přichycena dětská houpačka. Na dětském hřišti na Dolejší zase nějaký silák zkoušel,
co vydrží lana houpačky a ty přetrhl. A úplně nová událost, nějaký gauner nám přeřezal
na několikrát vytyčující lana na dřevěných sloupkách kolem fitness centra za skálou.
Nechci psát většinu článku v negativním stylu, ale na takové jednání musím reagovat.

PROSÍM VŠECHNYNAŠE OBČANY, POKUD BUDETE SVĚDKYVANDALISMU,
ZAVOLEJTE MI NA TEL. ČÍSLO 732 969 454. DĚKUJI.
Rudolf Hrkal

Parkování v zeleném

Naše náves díky kaštanové aleji a zeleným
plochám před nemovitostmi vypadá velice hezky
a je škoda, že zbytečně dochází k jejímu
poškozování. Již jedenou jsem o tom ve
Zpravodaji psal. Bohužel tento nešvar přetrvává
a začíná být neúnosný. Každá nemovitost má
přece vymezen příjezd ke své nemovitosti.
Nevidím jediný rozumný důvod, proč tolik
vozidel klidně parkuje v trávě vedle své
příjezdové cesty. Dochází k poškozování naší
zeleně a v některých místech již vede v trávě
souběžná vyježděná cesta vedle asfaltové
silnice. Opravdu je to takový problém
neparkovat v trávě? Každý týden si fotím
vozidla, která parkují v zeleném a ve vhodné
chvíli jsem rozhodnut je zveřejnit. Prosím ještě
jednou všechny naše občany, aby svými vozidly
neničili naší zeleň a parkovali na komunikaci
nebo ve svém dvoře. Netýká se to pouze
nemovitostí na návsi. Děkuji všem předem.
Rudolf Hrkal
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Autobusová zastávka a Boží muka
Autobusová zastávka a Boží muka ve spodní části obce prodělaly ozdravnou kůru. Byly
provedeny zednické práce, doplnění rozbitých skleněných výplní a oba objekty byly nově
natřeny. Pro někoho maličkost, ale i tyto „maličkosti“ dokáží zlepšit prostředí spodní části naší
obce. Pokračování článku již není optimistické. Vnitřní část zastávky byla vymalována krásnou
bílou barvou. Neuplynulo však ani pár dní a na bílých stěnách zastávky se objevily černé
šmouhy od típnutých cigaret a po zemi poházené nedopalky od cigaret. A vedle zastávky je
odpadkový koš L Je to neúcta k lidské práci a zbytečně vyhozené finanční prostředky. Být po
mém, tak na hrubý pytel, hrubá záplata. Jednou snad budu mít štěstí a ty „hrdiny" přistihnu.
Rudolf Hrkal

Odpadové hospodářství
Od ledna letošního roku přešla naše
obec na 1 4 denní cyklus vyvážení.
Počáteční zpochybňování tohoto
nového systému ustalo a většina nemovitostí je
schopna vydržet s popelnicí celých 1 4 dní.
Všechny nemovitosti v obci obdržely barevné
samolepky, které budou důležité od 1 . 7. 2021 .
Od tohoto data se budou vyvážet pouze
popelnice s nalepeným barevným znakem obce.
V současné době máme v obci 590 označených
popelnic. Obec vyšla vstříc všem, kteří z různých
objektivních důvodů potřebovali vyšší počet
popelnic. Podstatná je úspora finančních
prostředků. V současné době platíme měsíčně
za vývoz popelnic cca. 48 000 Kč. Při starém
týdenním systému bychom platili cca. 90 000 Kč.
Po zhruba 5 měsících je možné konstatovat
zvýšené množství tříděného odpadu na našich
stanovištích po obci. Jsem velice rád, že k ještě

lepšímu třídění odpadu většina našich občanů
postupně přistoupila a za to jim děkuji. Obec
proto zajistila posílení některých sběrných míst
o další nádoby. Celkem jsme zajistili
3 modré nádoby na papír, 3 žluté nádoby na
plast a 2 šedivé zvony na kov a plechovky. Po
obci máme rozmístěno na 7 sběrných místech
celkem 49 sběrných nádob na tříděný odpad.
Sběrné místo - bývalá skládka se v současné
době připravuje na celkovou rekonstrukci.
Budeme realizovat úpravy povrchů skládky, nové
oplocení, vybavení novými kontejnery na odpad,
nové buňky pro obsluhu, skladiště, nákup
nového štěpkovače. Bude zpracován podrobný
provozní řád a způsob přebírání odpadu od
občanů. Bude se jednat o další zlepšení
a usnadnění likvidace odpadů v naší obci.
Na úplný závěr: TŘIĎTE, MÁ TO SMYSL !!!
Rudolf Hrkal
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Komise životního prostředí
Dne 5. května osázela komise pro životní prostředí květinové nádoby v Jungmannově ulici a okolí.
A protože práce není nikdy málo, po osázení plynule přešla k organizování sběru nebezpečného
odpadu. Ten proběhl na kluzišti v době od 1 0:30 do1 2:00 hodin. Naši občané v něm odevzdali
přibližně 1 43 kg barev, 1 52 l motorových a převodových olejů, 240 kg eternitu, 7 ks autobaterií
a 1 08 ks pneumatik na osobní automobily.
Touto cestou bych chtěl poděkovat členům komise i jejich rodinným příslušníkům, kteří se těchto akcí
zúčastnili.
Martin Kodet

Jsme zpátky ve školních lavicích!
Je naprosto zvláštní doba =
Takhle jsme se ještě nevyučovali !

Několik měsíců strávili žáci i paní učitelky naší
školy u obrazovek počítače - byli jsme
v karanténě. Do školní budovy jsme nesměli učili jsme se online v prostředí TEAMS. Téměř
přes noc se z nás museli stát počítačoví experti.
Každé ráno jsme usedali k monitoru
a komunikovali jsme spolu přes tuto techniku paní učitelky s námi probíraly učební látku,
vysvětlovaly, využívaly možnosti doplnit učivo
výukovým videem a interaktivním cvičením.
Hodně nám při tom pomáhali rodiče hlavně s technikou. Běžně se stávalo, že se zvuk
nebo obraz „sekal“, že nás slabý signál odpojil
z výuky a byli jsme nuceni to znovu a znovu
zkoušet. Většina z nás však dokázala všechna
úskalí online výuky skvěle zvládnout. V soutěži
„ Matematický klokan“ se letos několik žáků třetí
a páté třídy umístilo na prvních místech. Výborně
tím naši školu reprezentovali - gratulujeme!
Určitě jsme učením na dálku i něco získali posunuli jsme se kupředu v dovednostech
ovládání počítače, jsme více samostatní a zvykli
jsme si na vzájemnou pomoc a radu. A nikdo
z nás si před tím nepomyslel, jak strašně moc se
nám bude po škole stýskat a jak hodně se
budeme chtít do ní vrátit.
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A jsme tu! Konečně!
Tolik radosti při návratu do školních lavic naše
paní učitelky snad ještě neviděly. Dnes se už
všech šest ročníků pilně vzdělává v našem nově
přebudovaném školním areálu. Máme krásné,
velké třídy a šikovné paní učitelky, což už se
projevuje velkým zájmem o zápis do naší
budoucí první třídy a příští šesté. Není divu budovy ještě voní novotou a naše vize malé
vesnické školy rodinného typu, jež bude schopna
zajistit odborné vyučování všech předmětů
druhého stupně přitahuje stále více dětí i z okolí
Hudlic. Nápad s vybudováním druhého stupně
byl prostě super. Děkujeme za něj.
Příští rok přivítáme nové kolegy v pedagogickém
sboru a ve školních lavicích zasedne už sedm
ročníků. Těšíme se, že snad konečně zařadíme
do našeho programu všechny výukové projekty,
výlety, exkurze, návštěvy divadel, školu
v přírodě.
Máme plno plánů. Akce pro děti i pro rodiče. Moc
si přejeme, aby to už bylo možné a děti nebyly
ošizeny o tyto zážitky.
Začíná poslední školní měsíc. A pak - hurá na
prázdniny! Přeji všem žákům školy i jejich
rodičům zasloužený odpočinek. Relaxujte,
oddychujte, užívejte volno a v září se na všechny
budeme upřímně těšit.
Za všechny učitelky ZŠ Hudlice
napsala Vlasta Humlová

Český zahrádkářský svaz
V areálu rodného domku Josefa Jungmanna
proběhla 6.května malá úklidová brigáda.
Členové zahrádkářského svazu v Hudlicích
zastřihli některé keře a pohrabali šišky a suché
větve z trávníku. Zlehčí se tím údržba travní
plochy. Také vypleli a upravili záhonek okolo
pomníku uprostřed areálu.
Někteří členové kvůli pracovní vytíženosti poslali
jako rodinné zástupce své děti. Měli by si dát
pozor (ti rodiče), aby na ně někdo neposlal
sociálku (třeba ty pracovně zneužívané děti).
Všem brigádníkům touto cestou děkuji.
Chtěl bych také zmínit ovocný sad za skálou. Na
jeho začátku byla osazena vývěsková tabule
k poučení a zábavě. Obojí je směřováno na
mladší školní děti, ale zajímavé postřehy
a články jistě poučí i dospělé. Je škoda, že si
někdo špatně vyložil větu ,, K volnému odběru“,
která byla použita u namnožených omalovánek
pro nejmenší. Vybrat omalovánky a napínáčky je
přišpendlit k lavičkám u sportovního areálu pod
sadem není ten správný výsledek, který jsme
měli na mysli.
Volně přístupný ovocný sad, osázený
vysokokmeny ovocných stromů je svým

způsobem skanzen. Kdo cestuje po
krajích s ovocnářským zaměřením, jako je
Mělnicko nebo Jičínsko a vídá místní zákrskové
sady, ví o čem píši. Ekonomický zisk a efektivita
sběru skvělá, ale estetický vzhled nula. Je to
pochopitelné, tím víc bychom si měli vážit
možnosti porovnat, jak takové sady vypadaly
dříve.
Někteří se pokouší vylepšit vzhled sadu
výsadbou parkových keříků. Moc vás prosím, to
není správně. Je to volná příroda v chráněné
krajinné oblasti a vysazování některých
nepůvodních druhů, které mohou být
považovány za invazivní, je i v rozporu se
zákonem. Pokud máte doma keříky, stromky
nebo květiny, které se přemnožily nebo okoukaly
a chtěli byste jimi zkrášlit okolí mimo svoji
zahradu, zavolejte, nebo dejte vědět. Vždy se
nepodaří najít umístění, ale věřím, že v naší vsi
je ještě dost míst, která se dají upravit. To je
zatím vše, ještě jednou děkuji aktivním členům
svazu i spřáteleným občanům za účast na našich
akcích a těším se při nich na shledanou.

Vážení vyznavači sekání kosou!

naší obce ve správně sestřiženém stavu. Místa
k sečení jsou okolí cest do Běstin, Libojic a za
skálou. Těšíme se na vás v srpnu při dodatečné
veselici, kde proběhne zažité školení
naklepávání a nasazování kosy a jiné
„důležitosti“.
Vyznavačům tradičního sečení přejí zdar členové
ČZS v Hudlicích.
P.S.: Tento článek jsem psal začátkem května
a dnes je pátek 28.května. Při ranní cestě do
práce jsem v půl sedmé u židovského hřbitova
zpozoroval dva nadšence, jak vykládají kosy
z auta a v kraťasech vyrážejí sekat tamní
komunitní louku. Že by nás, právověrné
vesničany, strčili do kapsy nějací měšťáci?
Doufám že toho bohdá nebude LL
Martin Kodet

Loňský rok jsme přežili bez selské slavnosti
sečení sena. Letos však už seknout musíme,
kdyby čert na koze jezdil. Díky pandemickým
opatřením a zákazům letošní slavnost bude
netradiční. Nevěříme, že se do prázdnin uvolní
situace natolik, aby mohlo proběhnout
uspořádání veselice. Proto letos zájemci
o sečení mohou sami na vyznačených lokalitách
a bez časového limitu posekat libovolný kus
vysoké trávy, vyfotit si selfíčko a na slavnosti
pořádané 22.8. 2021 (kdy už to snad půjde) na
základě fotky dostanou odměnu. Nasečenou
trávu nechají na hromádkách na místě a jednou
týdně ji odvezeme. Doufáme, že se zapojíte a že
touto netradiční akcí pomůžeme udržet okolí

Martin Kodet
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Spolek Rezeda
Prázdniny se blíží

S postupujícím rozvolňováním protiepidemických opatření svitla naděje i na pořádání letních táborů
pro děti, bez nichž si ve Spolku Rezeda nedokážeme prázdniny představit. Letos jsme sice přihlášky
vydali o dva měsíce později než obvykle, ale zájem rodičů předčil očekávání, prakticky během dvou
dnů bylo na obou táborech plno. Po té, co byly děti tak dlouho doma ze školy a školky a bez
volnočasových aktivit, si určitě zaslouží prožít léto plné prima zážitků s kamarády.
Chystáme tradičně obě akce: 7. ročník příměstského tábora v Hudlicích a 1 3. ročník letního

tábora s koňmi.

Příměstský tábor „Rezeda kolem světa“ se uskuteční jako obvykle v podkroví obecního úřadu

třetí červencový týden, tedy od 1 9. do 23. 7. 2021 . Tematicky bude zaměřený na cestování
a zeměpis v přiměřeném podání pro nejmenší táborníky od 4 do 8 let. Několik větších dětí z naší ZŠ
nám opět bude pomáhat jako rádcové družinek. Hlavním smyslem tábora je usnadnit rodičům dětí,
které jsou ještě malé na to, aby jely na opravdický pobytový tábor, péči přes prázdniny, proto má náš
příměstský tábor stejnou provozní dobu jako MŠ/ZŠ Hudlice. Díky dotaci z rozpočtu obce Hudlice je
tábor finančně dostupný, neboť rodiče hradí jen náklady na stravování dětí. Cílem společného tábora
pro děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ je i meziročníkové propojení dětí, protože v Rezedě věříme, že
společné zážitky mohou pomoci v upevňování vzájemných vztahů. A to nejen mezi dětmi. Rodiče se
mohou jako každý rok zapojit do táborových aktivit podle svých možností, strávit s námi den, pomoci
vyrobit nějaké rekvizity, přinést něco dobrého všem na svačinku, jít s námi na vycházku
a v neposlední řadě se sejít a posedět při závěrečném večeru.

Letní tábor s koňmi „Rezeda U kopyta“ pořádáme tradičně v srpnu v Pavličkách na Českolipsku

v krásném prostředí penzionu U kopyta. Letos máme pobyt naplánovaný od 1 5. do 22. 8. 2021 .
Pobytový tábor je pro děti ve věku školní docházky a je kapacitou ubytování omezen na 1 8 dětí,
o které se kompletně stará včetně vaření náš osvědčený tým 5 vedoucích ve spolupráci s majitelkou
a trenérkou koní, paní Soňou Procházkovou. Děti během týdne absolvují 5 lekcí jezdecké výuky,
která zahrnuje práci na jízdárně i vyjížďky do terénu. Jeden den necháváme koně odpočívat
a vyrážíme na celodenní pěší výlet. Celotáborová hra vždy vychází z nějaké oblíbené dětské knihy,
letos zpracováváme Letopisy Narnie od C. S. Lewise. Jako vždy se můžou děti těšit na divadelní
prvky, výtvarné činnosti, hry v přírodě, koupání v bazénu i zpívání s kytarou. I na tento tábor čerpáme
dotaci od obce Hudlice, protože veškeré náklady na program, výlet nebo ubytování vedoucích
z účastnických poplatků neuhradíme ani při dobrovolnické činnosti všech vedoucích.
Přejeme Vám všem v pohodě a ve zdraví prožité léto a doufáme, že po prázdninách opět obnovíme
pravidelnou klubovou činnost pro rodiče s dětmi a budeme se s Rezedou účastnit různých
komunitních aktivit v obci.

za Spolek Rezeda
Kristýna Hulová, předsedkyně
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Příměstský tábor Pověsti
v Rezedě, červenec 2020

Letní tábor Rezeda U kopyta,
srpen 2020
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S.K. Hudlice - oddíl kopané
Hezký den všem příznivcům kopané v Hudlicích
Naše soutěž ročník 2020 - 2021 byla sice zahájena v srpnu, ale ze známých důvodů kvůli
pandemii hned v říjnu přerušena. Sehrálo se osm kol z toho mi sedm a měli utkání
v Komárově odložené pro nezpůsobilý terén. Nikdo netušil, na jak dlouho bude soutěž
přerušena a nakonec se ukončila bez toho, aby se na jaře vůbec začalo hrát. Nikdo tedy
nepostupoval ale ani nesestupoval a letošní ročník sezony 2021 - 2022 snad začne v srpnu,
ale kdo to dnes zaručí.
Přesto že soutěžní ročník byl ukončen a nebylo možné ani trénovat jsme nezaháleli a v rámci
možností, které sport umožňoval, hráči individuálně a postupně i ve skupinách trénovali
a udržovali se tak alespoň minimálně v kondici, kterou stejně budou muset pracně dohánět.
Na každém se těžká situace projevila jinak a nyní je na hráčích, jak se s tím popasují, ale
podmínky byly a jsou pro všechny stejné. Nyní se za pomoci OFS Beroun podařilo domluvit
tři přátelské zápasy, které se sehrají v červnu, za to jsme rádi a už se těšíme.
I když se nehrálo, nespali jsme. Na hřišti jsme zprovoznili zavlažování včetně čerpadla,
u kterého se musely vyměnit sondy. Voda je náš stálý problém a je už opravdu na čase to
nějakým radikálním způsobem řešit. Provedl se celkový úklid areálu, natřely branky, hřiště
bylo oseto novou travinnou, rozvezena hlína a vše pak zválcováno. Hřiště je nyní pravidelně
sekané a udržované tak, aby bylo připravené pro první podzimní zápasy.
Naši hráči se také zapojili do jiných než sportovních aktivit. Po domluvě se starostou obce
rozebrali starý nepotřebný komín staré kotelny u hasičské zbrojnice. Byla to opravdu náročná
a i nebezpečná práce, kterou fotbalisté zvládli na jedničku. Dále jsme provedli sběr
železného šrotu v obci a i tady to byla těžká práce. Postupně se sebralo takové množství
šrotu, že se naplnil velký kontejner a ještě jeden se naplní tím, co zůstalo na zemi vedle něj.
Jsme rádi, že jsme mnoha lidem pomohli zbavit se šrotu, který mnohdy nebyli sami schopni
odvézt a zbavit je tak starostí. Jejich poděkování a viditelná úleva nás těší. Je namístě
poděkovat všem, kteří se na sběru podíleli, jezdili od ranních devíti hodin až do pozdních
odpoledních, bez oběda a odpočinku. Děkujeme také panu Karlovi Teplanovi a Zdeňkovi
Červenkovi za poskytnutí traktorů ke svozu.
Za SK Hudlice fotbal předseda
Sklenička Václav
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

Kulturní a sportovní činnost TJ Sokol Hudlice
Vzhledem k nařízeným opatřením a omezením COVID nemohla naše jednota uspořádat
plánované kulturní akce pro naše děti. Odpadl nám Dětský karneval, dětské čarodějnice
a bohužel i Dětský den. Rovněž všechny sportovní oddíly byly nuceny ukončit sportování
v sokolovně.
Další plánovanou akcí bude tradiční soustředění stolních tenistů na Sázavě a na konci srpna
rovněž tradiční Rozloučení s prázdninami.
TJ Sokol Hudlice požádal o dotaci na rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení a sprch.
Dále necháváme zpracovávat kompletní projektovou dokumentaci na novou přístavbu
sokolovny ve dvoře. Měly by zde vniknout nové šatny, odpovídající sociální zázemí, sprchy
a nové prostory pro sportovní oddíly. Na tuto větší investiční akci budeme žádat o dotaci
Národní agenturu pro sport.
Tak nám držte palce.
V měsíci květnu jsme provedli opravu střešní krytiny. Děláme všechno, aby naše sokolovna
mohla sloužit dál a poskytovala prostor všem sportovcům.

Po dlouhé době Vás můžeme konečně pozvat na první akci
v letošním roce. Jedná se o 2. ročník HUDLICEFEST 2021 , který
pořádáme v sobotu 26. 6. 2021 od 1 3:00 hodin ve sportovním
areálu u lesa.
Je to charitativní festival, jehož cílem je pomoci
handicapovaným dětem Dětského domova a MŠ v Berouně.

Srdečně Vás zveme, přijďte podpořit dobrou myšlenku.
(viz. pozvánka na Hudlicefest 2021 )

Rudolf Hrkal
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Foto z obce

Gratulujeme !

Tomášek jde ve šlépějích
svého táty

Lokalita za skálou, kvetoucí stromy, sportovní a dětské hřiště se staly vyhledávanou
odpočinkovou oblastí pro maminky s dětmi, sportovní nadšence a všechny milovníky krásné
a klidné přírody.
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