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Vážení občané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil po
dovolených a parlamentních volbách a poděli l se
o některé zásadní informace o chodu naší obce.
V investiční oblasti dokončujeme vybavení
sběrného místa navrženým zařízením. Jedná se
zejména o kontejnery na jednotl ivé tříděné
odpady a velkoobjemový odpad. Obdržet
bychom měli také sklad na mechanizaci
a štěpkovač, takže dokážeme veškeré větve
a čistou dřevní hmotu zpracovat přímo na místě
a zajišťujeme i elektrickou přípojku pro osvětlení
a vytápění.
Pokračuje se v projekční přípravě rekonstrukce
vodní nádrže „Koupaliště“, chodníků v další části
obce, pěší stezky a cyklostezky ke hřišti , j ídelny
v areálu mateřské školy, rekonstrukce kotelny
a opravu dalších místních komunikací např.
Lomená, Na Vršíčkách, Ke Staré vsi.
Podaři lo se také po různých komplikacích zajistit
podklady pro vydání povolení k realizaci 24
nových kanalizačních přípojek a tato akce se již
materiálově zabezpečuje.
Připravuje se také realizace celkových oprav
místních komunikací ul ic V Chaloupkách,
V Zahrádkách, Na Škaličce a Cingrova nákladem
5 mil. Kč s dotací od MMR ve výši 3,5 mil . Kč.
VAK Beroun nejprve začne v listopadu
2021 s výměnou zastaralých vodovodních řadů
a přípojek na které j iž má připravený materiál
a bude provedena i revize a případné úpravy
dešťové kanalizace.
V uplynulém období byly zajišťovány i další
údržbové práce, jako oprava některých místních
komunikací, kde nedojde zatím k realizaci
celkové opravy a prořezání veřejné zeleně.
Zajišťujeme také dodavatele na úpravu prostor
pro keramickou dílnu, obecní knihovnu
a hospůdku U Jungmanna. Dalším výběrovým
řízením se podaři lo zajistit provozovatele
uvedené hospůdky a přejeme mu hodně

úspěchů při této činnosti a postupném
rozšiřování služeb.
Velkým problémem zůstává likvidace domovních
i j iných odpadů v naší obci. Snažíme se pro
naše občany vytvořit maximálně vhodné
podmínky a bohužel často dochází k jej ich
zneužívání. Poplatek za svoz odpadů řeší
vyvážení popelnic, nádob na tříděný odpad
a velkoobjemový odpad a také umisťování
běžného odpadního dřeva a zeleně ze zahrad.
V žádném případě v něm není zohledněna
likvidace odpadů při stavbě a rekonstrukci
objektů a celkovém vyklízení nemovitostí.
Tyto nemalé jednorázové náklady si musí každý
stavebník a občan nést sám, j inak by se na nich
podílel i všichni ostatní, kteří toto zvýšené
množství neprodukují.
Vážení občané, chtěl bych závěrem poděkovat
všem zastupitelům i občanům, kteří se podílel i
v této nelehké době na plnění všech úkolů obce,
které nám ukládají příslušné zákony.
Požádal bych všechny, aby i nadále co
nejdůsledněji přistupovali k dodržování všech
opatření proti šíření COVID-1 9. Je na nás
všech, abychom se co nejdříve mohli vrátit
k běžnému životu před pandemií, pořádání
a účasti na kulturních a společenských
akcích s neomezeným vzájemným stykem. Jsem
velice rád, že obec mohla pomoci při
zabezpečení velice pěkných akcích pořádaných
TJ Sokol Hudlice v době uvolnění
proticovidových opatření. Doufám, že po
uvolnění všech omezení využijí i ostatní
organizace a spolky možnosti opětného pořádání
akcí přispívajících k zábavě, ale i vzájemnému
pochopení a toleranci.
Závěrem Vás ještě jednou srdečně zdravím
a přeji hlavně hodně zdraví a bezproblémový
život v naší pěkné obci.

Váš starosta Pavel Hubený

Slovo starosty



Rada obce

V uplynulém období bylo mimo jiné radou obce projednáno:

výzva k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a krajinného prostředí (AOPK ČR),územní souhlas -
Stavební úřad Králův Dvůr (kabelové vedení NN), HOEL elektromontáže s.r.o. - Potvrzení, žádost o vydání
výkopového povolení, Ministerstvo spravedlnosti ČR - žádost o součinnost, REMA Systém,a.s. - zřízení místa
zpětného odběru, roční zpráva o počtu a stavu válečných hrobů k 31 .1 .2020 a vyčíslení nákladů na péči
o válečné hroby za rok 2020, CHKO Křivoklátsko - povolení výj imky (akce na Mámince), písemná zpráva
zadavatele - „Rozšíření kapacity školní jídelny“, žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, předávací
protokol - výsadba stromů (jírovec maďal), EKO-KOM - podklady k fakturaci, rozpočtové opatření č. 4 na rok
2021 , veřejnoprávní smlouvy (kanalizační přípojky, „Kal“), předání staveniště „sběrné místo“ - STRABAG,
kulturní akce - kulturní kalendář, Lísek - stavební řízení, pomluva starosty pana Hubeného panem Peškem,
žádosti dle zákona č. 1 06/1 999 Sb. , zkouška sirény na ZŠ Hudlice a obnova sirény u bývalé restaurace
„U Růžového stromu“, požadavek předsedy kontrolního výboru, ČOV - těsnost nádrže, AQ spol. s.r.o. -
výměna sond za plovákový spínač - tlaková kanalizace, kontrola finančního výboru - závěrečný účet, poplatky
2020, zápis dětí do MŠ Hudlice pro školní rok 2021 /2022, žádost o údržbu komunikace k Lísku, poptávkové
řízení na opravu místních komunikací, Elektrowin a.s. - návrh nové smlouvy na zpětný odběr elektroodpadů,
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu (zásobování
pitné vody), plán péče o přírodní památku Stará Ves na období 2021 -2029, žádost o finanční příspěvek na
poskytování sociální služby raná péče - Diakonie, kritická místa dopravy v obci - nákup radaru, návrh zadání
územního plánu Svatá a Nižbor, MŠ Hudlice - oprava, výměna sociálního zařízení, vyhodnocení akce „Kal“,
sběrné místo - skládka (jednání s okolními obcemi), MŠ - rozšíření kapacity školní jídelny (projektová
dokumentace), opětovné výběrové - poptávkové řízení (štěpkovač), rekonstrukce „sběrného místa“ -
STRABAG, žádost dle zákona č. 1 06/1 999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - kanalizace a ČOV, „My
třídíme nejlépe“ - krajská soutěž v třídění odpadu, rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021 , finanční příspěvek
obce na pomoc v oblastech postižených tornádem, nákup chemických přípravků proti lesním škůdcům,
doklady o vývozu jímek, finance obce Hudlice, obnova travního porostu na fotbalovém hřišti , oprava čerpadel -
úspora financí, výměna sond za plováky, sociální zázemí pro technické pracovníky OÚ Hudlice, smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti - výzva k uzavření č. stavby IV-1 2-60281 00
Hudlice, parc. č. 2265/1 31 , výběrového řízení na pronájem restauračního zařízení „Hospůdka u Jungmanna“,
hřiště na plážový volejbal, „Hospůdka u Jungmanna“ - výsledek výběrového řízení, poskytnutí příspěvku ze
státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb. , o kompenzačním bonusu pro rok 2021 , žádost o poskytnutí daru
- spolek NAŠE ODPADKY, z.s. , hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva, oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření obce Hudlice za rok 2021 - KÚSK, nabídky ukazatelů rychlosti , ZŠ Hudlice-žádost o projednání
a schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, žádost o komplexní
pozemkové úpravy, podnět k umístění svislého vodorovného značení v souvislosti s umístěnou autobusovou
zastávkou na komunikaci I I I /2365 v k.ú. Hudlice - Zahořany, VaK Beroun - dodatek OZV č. 1 /201 0 o úhradě
vodného ve dvousložkové formě, Okresní soud Beroun - předvolání ve věci odstranění l iniové stavby manželů
Abrahámových, žádost o povolení vstupu a provedení prací (Palivový kombinát Ústí s.p.) - vrtný průzkum -
„propad Hudlice“, záměr zřízení manipulační plochy u sportovního areálu, prodej části pozemků z majetku
obce Hudlice, strategický plán rozvoje sportu, žádosti občanů k pokácení stromů, opravy a čištění příkopů
v ulici Dolejší, Liboj ická, technická kontrola hasičských aut, doklady o vývozu jímek - nepřipojené nemovitosti
na kanalizaci, při jetí nového zaměstnance na pozici pracovníka veřejné zeleně, stížnost - nebezpečný výjezd
z místní komunikace, zajištění výdeje svačin na ZŠ Hudlice, finance obce Hudlice, ukončení smluv na
využívání sběrného dvora v Hudlicích okolními vesnicemi, ekologické čištění kontejnerů na tříděný odpad,
oprava střechy - taneční parket u lesa.
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Finanční informace a upozornění
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Jedná se o úhrady za stočné, svoz komunálního odpadu a psi.
Chápeme opomenutí, ale není možná prodleva v úhradě několik měsíců.

Obecní úřad zatím nepřistoupil k sankcím za pozdní úhrady.

sazba poplatku za svoz komunálního odpadu 700,- Kč/rok
sazba poplatku za jednoho psa 1 00,- Kč/rok
sazba poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 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-hudl ice.cz ve složce Směrnice a vyhlášky

obce popřípadě e-mail : spisovna@obec-hudlice.cz nebo telefon: 311 697 179.

Rudolf Hrkal

Žádáme všechny naše občany, aby dodržovali termíny splatnosti faktur,
vyúčtování a  termíny úhrad dle Obecně závazné vyhlášky.

Informace k vývozu popelnic

Žádáme naše občany, aby před svojí nemovitost dávali jen popelnice označené samolepkou.

Neoznačené popelnice má obsluha popelářských vozů zakázáno vysypávat ! ! !

Do popelnic prosím nedávejte plevel, trávu, drobné větve a další odpady rostl inného původu.

Obsluha AVE tyto popelnice nebude vysypávat. Stalo se to j iž u několika nemovitostí.

V případě poškození popelnice pracovníky AVE, prosím volejte místostarosu tel. 732 969 454.

AVE zajistí výměnu.

Rudolf Hrkal



Informační servis SMS
Opětovně nabízíme službu - zasílání SMS zpráv o všech akcích a opatřeních
v naší obci službou SMSSENDER. Stačí jen na obci nahlásit číslo telefonu
a číslo nemovitosti .

Většina z Vás při jíždí 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

Informace z obce
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Veřejná zeleň v obci
Letošní jaro a léto bylo bohaté na srážky a tráva rostla opravdu jako z vody. Pracovníci obce
obtížně stíhal i sekat veřejná prostranství. Velmi nám pomohla pomoc občanů, kteří si prostory
před svými nemovitostmi sami posekali . Děkujeme za ochotu a vstřícnost. I tak zůstala většina
sekání na pracovnících obce, tráva však rostla a rostla. Tak se mohlo stát, že některá část
obce nebyla průběžně posekána.
Je třeba si ale uvědomit, že činnost našich pracovníků není jednoduchá, vycházíme
maximálně vstříc našim občanům s odvozy, každodenním úklidem celé obce a úklidem okolí
Máminky. Dále zajišťujeme různé opravy po obci a spousty dalších činností. Je toho opravdu
hodně a někdy není možné vyhovět žádosti občana hned. Každodenní úkl id celé obce je
prokazatelně znát. Obec je upravená a uklizená. Je to zásluha hlavně pracovníků naší obce.

Rudolf Hrkal

Organizační opatření na OÚ Hudlice

V budově OÚ byla ve spodní části real izována výstavba nového sociálního zázemí pro

pracovníky obecního úřadu.

V rámci úřadu došlo dále k výměně pracovníka veřejné zeleně a uklízečky, která bude ještě

zajišťovat obědy pro občany a svačiny pro děti v ZŠ Hudlice.

Rudolf Hrkal
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Kanalizace
V průběhu letních měsíců začala v naší obci postupná výměna problematických nerezových
sond za plováky. Ke konci září bylo j iž instalováno cca 70 ks plováků a dále byla provedena
u těchto nemovitostí výměna EASY relé s upraveným programem. Po této výměně se
nevyskytla žádná další porucha.
V průběhu roku se na kanalizaci připoj i ly další nemovitosti a tím se zvýšil i nátok odpadních
vod do ČOV Hudlice. Zvýšený nátok odpadních vod má pozitivní dopad na kalkulaci stočného
v naší obci. Celkový nátok odpadních vod k 30. 9. 2021 čini l 21 621 m3.
Samotný provoz tlakové kanalizace je v současné době bez vážnějších problémů. Běžné
poruchy a opravy jsou zajišťovány neprodleně.
Budu se opakovat, ale chtěl bych zdůraznit přístup pana Davida Štance a pana Stanislava
Vintra, kteří v naší obci zaj išťují provoz kanalizace. Samostatnost a přístup k odstraňování
problémů je zejména u pana Štance profesionální.

Rudolf Hrkal

Hospůdka U Jungmanna
Začátkem září 2021 zaháji la po dlouhé době provoz Hospůdka U Jungmanna.
Otvírací doba je středa a pátek od 1 500 - 2200 hodin, sobota a neděle od 11 00 - 2200 hodin.
Po opakovaných výběrových řízeních se přihlási l zájemce z Berouna. Hospůdka má v nabídce
klasická jídla obvyklá v restauracích na vesnici. Je to dobře, protože na každé vesnici by měla
být v provozu hospoda.
Přejme novému nájemci dostatek návštěvníků.

Po dohodě lze domluvit i soukromé akce.
Provozovatelem je pan Petr Mikušík

Telefon: 606 841 1 03, E-mail: cateringberoun@email.cz.

Rudolf Hrkal

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 20. listopadu 2021
od 1 030 - 1 200 hodin na kluzišti.

Odvoz bude zajišťován vozidly AVE Beroun.
Rudolf Hrkal
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V souvislosti se zákonem č. 541 /2020 Sb.
o odpadech a Vyhláškou č. 273 o podrobnostech
nakládání s odpady se budou postupně měnit
pravidla a způsob likvidace odpadů v naší obci.
Vzhledem k neustále stoupajícím nákladům za
likvidaci odpadů bylo prvním opatřením
prodloužení termínu svozu popelnic na 1 x za 1 4
dní. Přes počáteční nesouhlasy občanů se tento
způsob osvědčil a projevi l se jako opodstatněný.
Náklady na svoz popelnic klesly zhruba na
polovinu. I tak se se jedná o úctyhodnou částku
cca. 300.000 Kč za prvních 6 měsíců letošního.

Níže namátkou uvádím některé ceny za
likvidaci odpadů:

- odvoz a likvidace 1 ks velkoobjemového kontejneru na
starý nábytek stojí 7.500 Kč (bezpodmínečnou nutností
je starý nábytek a sedačky rozbíjet na desky - úspora
místa)

- odvoz a likvidace 1 ks velkoobjemového kontejneru na
větve stojí 3.000 Kč. Nábytek a větve odvážíme skoro
každý měsíc. Podle počtu odvážených sedaček to
vypadá, že v Hudlicích se měnív rodinách nezvykle
často. Dá se předpokládat, že u nás končí sedačky
i z okolních obcí. Tento problém se bude muset řešit,
pravděpodobně evidencípodle nemovitostí. Likvidace
větví budeme řešit pomocínového štěpkovače, který je
součástí dotace na sběrný dvůr

- za odvoz a likvidaci tříděného odpadu ve zvonech
a kontejnerech zaplatíobec měsíčně cca. 50.000 Kč.
Pro zajímavost, vysypánía likvidace 1 zvonu na plast
stojí cca. 300 - 600 Kč podle objemu, obec má celkem
14 nádob na plast a ty se vyvážíkaždý týden. Opětovně
žádáme naše občany, aby plastové láhve sešlapávali
před vhozením do sběrných nádob

- dalšívelkou položkou je svoz a ukládáníobjemného
a směsného odpadu na skládce na Stašově. Jedná se
velkoobjemové kontejnery (vany), které máme na
„skládce“. Týdně vyvážíme na skládku na Stašově 2-3
kontejnery. Za uložení tohoto odpadu nám účtuje AVE
cca. 1.200 Kč za jednu tunu. Běžně vozíme na Stašov
týdně 7-10 tun, tj. min. 10.000 Kč týdně. K tomu je
samozřejmě nutné připočítat náklady za dopravu,

měsíčně to je dalších 20.000 Kč. Ke skládce Stašov je
dále nutno připočítat další poplatek za ukládání
komunálního odpadu (z popelnic), tj. 2x za měsíc po 13
tunách, 1 tuna nás stojí 500 Kč.

Výše uvedenými údaji jsem chtěl jen upozornit,
že náklady na likvidaci jsou opravdu vysoké
a rozhodně nebudou klesat, naopak!
Od firmy Ekokom Praha jsme za rok 2020
obdrželi jako kompenzaci za tříděný odpad
celkem 1 62.000 Kč za 60 tun vytříděného
odpadu. To je vlastně kromě poplatku za
popelnice (cca. 800.000 Kč), druhá položka
příjmu na snížení celkových nákladů na likvidaci
odpadů v naší obci. Podstatné pro Vás je, že
poplatek za popelnice v roce 2022 bude nadále
za 700 Kč za osobu/rok.

V této době se připravuje nová Obecně závazná
vyhláška o odpadech, která bude v souladu se
Zákonem č. 541 /2020 Sb. Dále se připravuje
nový provozní řád sběrného dvora v prostorách
bývalé skládky. Sběrný dvůr prošel celkovou
rekonstrukcí, bude vybaven novými kontejnery,
buňkami pro obsluhu, skladem pro sběr
použitých jedlých olejů a j iž zmiňovaným
štěpkovačem. Naši skládku využívaly za úplatu
i okolní obce Trubská, Nový Jáchymov
a Otročiněves. Vzhledem k vysokým stoupajícím
nákladům a problematické identifikaci občanů
obec s těmito obcemi od ledna 2022 ukončíme
Smlouvy o umísťování odpadů na naší "skládce".

Likvidace odpadů se postupně stává jedním
z hlavních úkolů vedení obce a bude nutná
i vyšší spolupráce a zapojení našich občanů.
Náklady na likvidaci odpadů budou každý rok
stoupat.

Snížení cen za služby spojené s l ikvidací odpadů
od firmy AVE nemůžeme očekávat. Pro tuto
oblast mají v našem okrese monopol. Chovejme
se tak, aby každá nemovitost vyprodukovala
minimální množství odpadů s důrazem na
důsledné třídění.

Rudolf Hrkal

Odpadové hospodářství



Začal nový školní rok a děti, které nám
povyrostly a vstoupily do posledního
„školkového“ roku. Využil i jsme příznivého počasí
a podnikl i jsme čtrnáctidenní turistický a výletní
program po krásách naší obce a okolních obcí.
Počasí nám přálo, tak jsme nasadil i batohy,
oblékl i sportovní oblečení a vyrazil i .
Zaháji l i jsme procházkou po obci a ul ice nás
dovedly až k Hudlické skále.

Povídal i jsme si o pověstech, které se ke skále
vztahují. Některé děti už legendy znaly od rodičů.
Sbíral i jsme přírodniny, uči l i se pojmenovávat
stromy, keře, květiny a dokonce jsme objevil i
domeček pro hmyz. Na fitness hřišti pod skálou
si děti s radostí zacviči ly. Protože se tady dětem
líbi lo, chodil i jsme sem i v j iné dny. U stolů se
dalo pěkně malovat na kamínky a travnatý terén
mezi stromy posloužil ke skotačení a hrám. Okolí
Hudlické skály je nyní krásné, upravené, čisté
a láká k procházkám a odpočinku.
Zaměstnancům obce a všem, kteří se podílejí na
jeho údržbě, děkujeme. Cestou zpátky do školky

jsme si natrhal i makovice a obiloviny, ze kterých
jsme ve školce vyráběli podzimní dekoraci.
Dalším cílem v našem programu bylo fotbalové
hřiště. Při chůzi po silnici jsme dávali pozor na
projíždějící auta a procviči l i jsme si, jak se
bezpečně chovat v dopravním provozu. Než
jsme dorazil i na hřiště, odbočil i jsme na lesní
cestu. Tam děti objevi ly l isty lopuchů a dělat si
z nich klobouky byla velká legrace. Na hřišti děti

závodily ve družstvech, kluci
hrál i fotbal a holky pobíhaly
a fandily j im. Po malé svačince
jsme zasedli ke stolům, vyndali
čtvrtky a pastelky a kresl i l i , co
vidíme. Někdo namaloval
hřiště, j iný fotbalové zázemí
nebo při lehlý les. Obrázky nám
hezky vyzdobily šatnu ve
školce.
Následující den jsme si troufl i
na delší trasu a vyrazil i do obce
Svatá. Děti byly natěšené,
vždyť měly za namáhavou
cestu slíbenou odměnu. Ze
školky jsme vyrazil i brzy ráno.
V lesíku v Běstinách jsme
posvačil i a posilněni jsme

dorazil i k potoku. Jen jsme ho přeskočil i , vedla
nás úzká pěšinka do kopce. Stoupali jsme
náročným terénem pěkně v řadě za sebou. Po
spatření prvních domků na Svaté jsme měli
velkou radost, že jsme to zvládl i . V místním
obchodě si děti zakoupily nanuky a vyrazil i jsme
na zpáteční cestu. Ve 1 2 hodin už jsme byli
zpátky ve školce na obědě.
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MŠ Hudlice

Předškoláci z hudlické mateřské školky poznávali obec a její okolí

(pokračování na str. 8)



V závěru týdne nás čekal úkol nejtěžší - hledání
zakopaného pokladu. Vybaveni záhadnou
mapou a lopatami jsme se vydali po vytýčené
trase. Po krátké cestě vsí nám symboly

ukazovaly přes pole a kolem skály,
které se říká Statíkova. Po náročném
putování jsme se ocitl i v tajemné
zahradě. Všechny indicie naznačovaly,
že jsme v cíl i . Když jsme konečně
vydobyli dobře ukrytý poklad, objevi la
se čarodějnice a chtěla ho zpátky.
Trošku jsme se báli , ale náš úlovek
jsme ubránil i .
Druhý týden jsme začali vycházkou na
opačnou část obce do osady Lísek.
V Rokli jsme přeskočil i potok a pak už
jsme vykračovali mezi loukami ke křížku
u silnice na Zdejcinu.
Odbočka na Lísek vedla mezi
ohradami, kde se pásli koně a krávy
a my jsme je se zaujetím pozorovali .
Malou dědinku jsme prozkoumali raz
dva, ale stejnou zpáteční trasou jsme
se vracet nechtěl i . Proto jsme seběhli
do Dibří na zastávku a autobus nás
vyvezl až do Hudlic.
Ostatní dny jsme se procházeli v blízkosti Hudlic.
Zkontrolovali jsme studánky u skály, chodil i jsme
po obci a poznávali místa a domy podle starých
fotek. Navštívi l i jsme rodný domek Josefa
Jungmanna, kde se dětem moc líbi lo a prý by jim
nevadilo v něm bydlet.

Vyvrcholením celého našeho putování byla
vycházka do Nového Jáchymova do pensionu
Diana. Cesta lesem byla příjemná a pěkně nám
ubíhala. Za odměnu jsme dostal i velký kuřecí

řízek s bramborovou kaší a džus.
Byla to velká dobrota a všechno
jsme s chutí spořádali . Návrat zpátky
do školky jsme absolvovali
autobusem. Po tak vydatném obědě
se nám šlapat pěšky nechtělo.
Dětem se vycházky líbi ly, uži l i jsme si
spoustu zábavy a dobrodružství.
Ještě máme pár nápadů kam vyrazit,
např. na Máminku, na rozhlednu
Děd, do sousední obce Trubská. . . ,
ale musíme přes zimu nasbírat
nějakou energii a na jaře zase
vyrazíme.

Za třídu MOTÝLKŮ Veronika Malá, Lenka Sklenářová
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Po prázdninách opět spolu ve školeA.

Prvního září se Základní škola v Hudlicích opět
zaplni la usměvavými a veselými dětmi.
Odpočinutí a opálení žáci se vráti l i z prázdnin.
Přibyla další třída na druhém stupni - už tu
máme i sedmáky! První den byl hodně slavnostní
hlavně pro malé prvňáčky. Letos jsme při jal i 21
malých školáčků. A skvělé bylo, že maminky
a tatínkové mohli do školy také,aby o tu krásnou
chvíl i nepřišl i . I učitelský sbor má více členů - tři
nové paní učitelky a asistentku pedagoga.
Všichni jsme plni očekávání a víry, že už ten
letošní školní rok proběhne bez omezení
a uzavírání. A tak plánujeme a plánujemeL. Už
v září jsme se my mladší - prvostupňoví - vydali
do Milovic, abychom tady - v Mirákulu - prožil i
pěkný den. Dopoledne jsme poznávali svět zvířat
našich lesů. Prošl i jsme naučnou
stezku s poutavým výkladem lektorky. Po
výborném obědě jsme doslova řádil i na
průlezkách parku. Tento výlet hradila dětem

škola z dotace „Šablony I I “, rodiče plati l i pouze
dopravu. Rádi bychom co nejdříve vyrazil i na
další naučný výlet. Plánujeme planetárium.
Druhý stupeň absolvoval čtyřdenní společný
výlet, na kterém si uži l i mnoho zajímavých aktivit
a her. Úžasný start do školního roku. Pro první
stupeň (1 .-4. třída) je rezervován hotel
Švýcarská bouda“ ve Špindlerově Mlýně, kde
bychom rádi prožil i týdenní školu v přírodě. Tak
snad nám to konečně letos vyjde. V červnu nám
držte palce! V důsledku loňské distanční výuky
čerpá i naše škola dotaci v rámci Národního
plánu podpory návratu do škol. Tyto prostředky
budou použity na doučování a pomoc žákům se
zvládáním školní látky. Další dotace budeme
čerpat z programu „Šablony pro ZŠ Hudlice I I I “.
Tak věřme, že už bude jen líp a my se s chutí
pustíme do usilovné školí práce.

Za děti i pedagogy napsala Mgr. Vlasta Humlová

S.K. Hudlice - oddíl kopané - PŘÍPRAVKAA MLADŠÍ ŽÁCI

Poslední zpráva o dění v hudlickém mládežnickém fotbale byla zveřejněna v prosinci roku 201 9. Od
té doby panovala i na hřištích covidová opatření a kratičké epizody, kdy jsme se mohli připravovat
a i si zahrát, nemělo ani smysl zmiňovat.
Až o letošních prázdninách se začala situace měnit. Dokonce jsme mohli 1 9. až 25. července
absolvovat letní týdenní soustředění v Heřmanicích v Podještědí. Hezký sportovní areál se
zaměřením na kopanou užívalo našich jedenáct fotbal istů. Kromě nás, ještě výběry všech kategorií
mládeže libereckého kraje a mladší žáci Loděnic. Tréninky probíhaly dvofázově, nechyběla ani
odpolední utkání s Loděnicemi, koupání a hrafotbalu v nafukovacím bazénu, ve kterém bylo
napuštěno cca. 5 cm vody. Kromě nácviku fotbalových dovedností, jsme v rámci fyzické přípravy
uskutečnil i pěší výstup na Ještěd.
Od 1 2. srpna začaly tréninky na našem hřišti . Sehrál i jsme i dvě přátelská utkání s přípravkou
pražské Admiry, která byla na soustředění v Novém Jáchymově. Z toho jedno vítězné.
Odehrát probíhající sezónu 2021 /2022 bude těžké a to nejen kvůli dodržování proticovidových
opatření. Náročné bude i odehrát všechna utkání v soutěžích, do kterých jsme přihlášeni. Jedná se
o soutěž mladších žáků (1 družstvo) a starší přípravky (2 družstva - A,B). Abychom vše zvládl i ,
budou muset některé hráčky a hráči odehrát v průběhu některých týdnů utkání v obou kategoriích
a ještě trénovat. Týká se to všech děvčat bez rozdílu roku narození a chlapců roku narození 2011
a už nyní se ukazuje, že se to týká i některých chlapců s rokem narození 201 2 a dokonce i 201 3.
Důvodem pro toto řešení je nutnost zajistit účast v pravidelné soutěži pro ročníky narození 2009,
201 0 (mladší žáci) a 201 3. Soutěží se tedy zúčastňujeme i s hráči, kteří by ještě mohli hrát
o kategori i níže.

(pokračování na str. 10)



S.K. Hudlice - oddíl kopané

Sportovní klub zdraví své fanoušky
Po velmi dlouhé době konečně začali mistrovské zápasy, na které jsme se všichni velmi těši l i .
Musím rád konstatovat, že soutěž pro nás začala nad očekávání sl ibně, v soutěži jsme odehrál i
zatím pět zápasů a všechny vyhrál i při skóre 22:6 a máme tedy plný počet 1 5 bodů.
Bohužel se ani nám nevyhnula velká marodka a tak jsme museli poslední zápas s AFK Loděnice
odložit. Tady musím velmi poděkovat soupeři a OFS Beroun za kladný přístup při řešení této pro nás
velmi nečekané a zásadní situace.
Věřím, že se kluci vrátí zdraví a budeme pokračovat ve výkonech, které dosud předváděli , za celou
svoji karieru nepamatuj i takový počet nemocných a zraněných hráčů, snad jsme si to j iž vybral i .
Musím se ještě vrátit k pohárovým zápasům OFS, kde jsme měli dva soupeře hrající vždy o třídu výš
než my, se kterými jsme sehrál i krásné vítězné zápasy. Postupně jsme vyřadil i hráče Drozdova po
výsledku 3:1 a následně velmi fotbalový tým Trubína 5:2. Tyto zápasy nám ukázaly, že se dá hrát i se
soupeři, kteří hrají vyšší soutěž a mají svoji nespornou kvalitu. Teď bude na nás, jestl i dokážeme my
tu svoji udržet a dotáhnout dobře rozehranou soutěž o stupínek výš, určitě bychom na to měli jen
nesmíme slevit.
Poslední přestupový den se nám ještě podaři lo doplnit kádr o dva hráče, kteří by měli pomoci hlavně
při naší stávající situaci s velkou marodkou.
Myslím, že klub pracuje dobře, na hřišti se udělalo spoustu práce, hráči i funkcionáři se zapoji l i mimo
své povinnosti v klubu do dění v obci. Stánek s občerstvením máme na hřišti pro podzimní sezónu
zajištěný z vlastních zdrojů, pro jarní sezonu se bude jednat, kdo bude stánek provozovat.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim příznivcům, kteří nám chodí věrně fandit a pozvat do
našeho areálu i ty, kteří ho dosud nenavštívi l i . Při jďte se pobavit, dát si dobrou klobásku a pivo, třeba
pak budete chodit pravidelně. Sport má spojovat, jen chce využít příležitosti a my vám jí nabízíme.

Za SK Hudlice fotbal předseda
Sklenička Václav
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Mladší žáci mají ve skupině šest soupeřů a základním hracím dnem je pátek. Soutěž začala
3.9.2021 v Hudlicích naším vítězstvím nad Hýskovem. Říká se, že první vyhrání z kapsy vyhání. To
se potvrdi lo i v našem případě. Následující tři utkání (Český lev Beroun, Chyňava, Loděnice) jsme
prohrál i i s dvojcifernými příděly. Potěšitelné je, že v utkáních, která se hrají se sedmi hráči v poli ,
nastupují 4 hráči a brankář, kteří patří věkem do přípravky.
Dvě hudlické přípravky soupeří ve skupině se spojeným družstvem Broumy/Svatá a s Žebrákem
A a B. Hracím dnem je neděle. Turnaje se budou ještě hrát 1 x v Žebráce a 2x v Hudlicích. Dva
turnaje se již uskutečnily. Turnaj v Broumech vyhrálo družstvo Hudlice B před Žebrákem A.
Hudlice A skončily na čtvrtém místě. Na druhém turnaji v Žebráce si umístění družstva vyměnila.
Hudlické áčko turnaj vyhrálo a béčko skončilo čtvrté.
Do tréninků a utkání se zapojuje 21 registrovaných hráček a hráčů. Bohužel, stále pouze pod
vedením dvou trenérů, kteří musejí obsáhnout utkání žáků, turnaje přípravky a tréninky. V případě
turnaje přípravky musí každý z trenérů jedno družstvo odkoučovat. Situace je taková, že jsou noví
zájemci o fotbal odmítáni. Je to škoda, neboť od právě probíhající sezóny je poprvé možno hrát
fotbal v tzv. mini přípravce. V této kategori i soupeří družstva o třech hráčích (mimo střídajících)
narozených 1 .1 . 201 5 a mladších od 5ti let. Výsledky utkání se nezapisují. Hraje se jen pro radost
z pohybu. Trenéři těchto dětí by se měli zaměřovat na učení ovládat míč a svoje tělo (obratnost,
rychlost). Tréninky nejsou žádná věda. Pomůckami a odbornou literaturou jsme vybaveni. Myslím,
že by toto trénování zvládl i i l idé, kteří fotbal nikdy nehrál i (maminky i tatínkové). Pokud by byl
zájem, určitě zařídíme přihlášení do soutěže i v rozehraném ročníku.
Na konci l istopadu proběhne v Hořovicích víkendové školení trenérů l icence C (základní). Pokud by
to někdo myslel s trénováním opravdu vážně, může být prostřednictvím klubu přihlášen.

Antonín Havlíček



Rozloučení s prázdninami
V sobotu 28. srpna 2021 proběhlo na hřišti u lesa tradiční Rozloučení s prázdninami. Přes tradiční
nepřízeň počasí se této dětské akce zúčastni lo cca. 1 20 dětí s rodiči. Byl pro ně připraven bohatý
program. Horolezecká stěna, lanovka, elektrická autíčka, nafukovací hrad, lanová dráha a hlavolamy.
Dále proběhla na hřišti ukázka výcviku psů a zadržení, pod hřištěm byla jízda na koních a ukázka
domácího zvířectva, malování na obličej, ukázka techniky profesionálních hasičů z Berouna. Na závěr
byla tombola pro děti s 50 cenami.
Večerní diskotéka bohužel nesplni la očekávání pořadatelů, co týče návštěvnosti. Přesto můžeme
konstatovat, že to byla další povedená akce, kterou Sokol Hudlice dokázal zorganizovat. Škoda jen, že
se v našíobci nenašla jiná organizace, která by něco pro naše děti udělala.
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

Zaměření a hlavní činnost TJ Sokol Hudlice
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice od roku 1 991 , tj . datum obnovení činnosti jednoty, má své zaměření a jako
hlavní činnost sportovní ale i kulturní vyžití mládeže. Jednota má 95 členů, kteří jsou zapojeni v různých
sportovních oddílech. Zejména oddíl stolního tenisu, který má 20 dětí. Tito stolní tenisté hrají dlouhodobě
mistrovská utkání dospělých, zúčastňují se okresních bodovacích turnajů, okresních a krajských přeborů, lze
dohledat na webových stránkách okresního svazu stolního tenisu. Oddíl stolního tenisu pořádá každoročně
soustředění mladých stolních tenistů na Sázavě, 2x týdně žáci absolvují tréninky.
Kromě této činnosti v oblasti vlastních mladých členů jednoty dále zabezpečujeme každý rok kulturní
a sportovní akce pro děti z naší obce a blízkého okolí. Pořádáme v sokolovně velké dětské karnevaly,
čarodějnice pro děti, dětské dny a rozloučení s prázdninami. Těchto akcí, jehož jsme pořadatelé, se
pravidelně zúčastňuje cca. 1 00 dětí. Prostě naše veškerá činnost je zaměřena na děti.

Rekonstrukce sociálek v sokolovně
V sokolovně byla ukončena celková rekonstrukce sociálek v přízemí budovy. TJ Sokol Hudlice získal na
rekonstrukci dotaci z Středočeského kraje. Celkové náklady na rekonstrukci dle rozpočtu čini ly cca 350 000,-
Kč. Průběh rekonstrukce nám zkomplikovala prasklá vodovodní přípojka, bohužel tato přípojka vedla pod
krajskou komunikací. Museli jsme zajistit komplikovaný protlak a výměnu nové přípojky v délce cca 30 m,
náklady samozřejmě citelně vzrostly. Všechno se nakonec podaři lo zabezpečit a sociálky v přízemí sokolovny
prodělaly zásadní změnu k lepšímu. TJ Sokol Hudlice sokolovnu postupně opravuje, aby mohla sloužit našim
občanům a dětem v dalších letech. Tato rekonstrukce postačuje jako zázemí pro sporty, bohužel naše
sokolovna je využívána i dětmi ze ZŠ. A tam začíná kapacita sociálek pokulhávat a bude nutné tento problém
vyřešit vzhledem k narůstajícímu počtu žáků v ZŠ. V současné době se zpracovává další rozsáhlý projekt na
přístavbu sokolovny v prostorách dvora. Tento projekt bude řešit nové šatny, rozšíření sociálek, skladové
a parkovací prostory. Přístavba bude dvoupodlažní, přízemní prostory budou určeny pro uložení sportovních
pomůcek jednotl ivých sportů a částečně k uložení techniky OÚ Hudlice. V patře budou šatny, sprchy a WC
zejména pro žáky ZŠ. Na tuto investiční akci budeme žádat o dotaci Národní sportovní agenturu, zde se již
ale pohybujeme v mil ionových částkách. Spoluúčast žadatele je 30 %. Tato případná rekonstrukce je nutná
z důvodů zajištění odpovídajícího zázemí pro tělesnou přípravu žáků ZŠ Hudlice. Držte nám palce. Sportování
v sokolovně patří k důležitým prvkům využití volného času občanů a dětí.

Stolní tenis
Po dlouhé přestávce zaháji la družstva stolního tenisu Sokola novou sezonu. V Praskolesích proběhl první
bodovací turnaj mládeže, naši mladí hráči se umísti l i velmi sol idně a v říjnu je j iž čekají první mistrovské
zápasy v kategori i dospělých ve 3. regionální soutěži. Oddíl stolního hraje dále Divizi, Krajskou soutěž 2. třídy
a Regionální soutěž 1 . třídy. Letošní sezona bude velmi náročná vzhledem k velkému výpadku tréninku
a samotných mistráků. Další komplikací jsou covidová opatření, které nám velmi komplikují samotné zápasy
a turnaje. Bohužel někteří naši hráči nejsou očkování a jej ich hraní je ještě komplikovanější. Chvíl i bude trvat,
než se všechno opět zaběhne. V této souvislosti bychom chtěl i podchytit nové mladé hráče. Tréninky jsou
každou středu a pátek od 1 700 hodin. Rádi Vás přivítáme mezi sebou. V měsíci srpnu jsme absolvovali
tradiční soustředění na Sázavě a tím jsme vlastně zaháji l i letošní sezonu.
Přeji všem hodně sportovních úspěchů.
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Hudlicefest 2021 se vydařil
Pořadatelé Hudlicefestu 2021 měli ztíženou situaci díky covidovým opatřením
a obávali se, jak festival dopadne a jaká bude návštěvnost. Při těchto akcích
pravidelně prší. To je další nevýhoda venkovních akcí. V sobotu 26. června 2021
Hudlicefest začal a návštěva předčila očekávání, přišlo cca. 700 natěšených
návštěvníků. Festival měl charitativní účel a výtěžek byl určen na pomoc handicapovaným dětem
Dětského domova a MŠ v Berouně. Díky slušné návštěvě festivalu a velké finanční a věcné podpoře
mnoha sponzorů se pořadatelům podaři lo zajistit pro děti celkem 280 000,- Kč. Na takovou akci
okresního formátu úctyhodná částka, která dětem rozhodně pomůže. Celá akce se nesla v krásném
a dojemném duchu. Budu se opakovat, ale poděkování patří opravdu všem, kteří Hudlicefest 2021
podpoři l i a obci Hudlice za prostory pro tuto akci. Bylo krásné vidět, jak děti z Domova byly šťastné
a bezprostřední. Vystupující kapely byly mile překvapeny úrovní festivalu a jej ich zabezpečením.
Pořadatelé navíc zaslal i ještě 1 3 000,- Kč na pomoc tornádem postižené obci Lužice. Je příjemné zjistit,
že l idé jsou schopni nemyslet jen na sebe a dokáží pomoci i j iným. Organizátoři festivalu j iž začali
připravovat další ročník Hudlicefest 2022, který by se měl uskutečnit 25.6. 2022.
Na úplný závěr patří mé obrovské poděkování všem organizátorům TJ Sokol Hudlice, oddílu stolního
tenisu, jej ich přátelům, manželkám a jej ich rodinám za nezměrné úsilí při zaj ištění této velké akce.

Autorem všech příspěvků v celé sekci je Rudolf Hrkal, starosta TJ Sokol Hudlice




