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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vás oslovil v tomto jarním období
a podělil se o informace k chodu naší obce,
o radostech, ale zejména starostech, které nás
v této době intenzivně zatěžují. Máme před
sebou poslední půlrok tohoto volebního období a
určitě jsem si ho představoval daleko klidnější.
S ohledem na komplikace v dotačním, stavebním
i územním řízení se až do této doby posunuly
realizace některých velkých akcí, jako 24 nových
kanalizačních přípojek, oprava místních
komunikací a zejména rozšíření a přístavba
školní jídelny.
Realizace kanalizačních přípojek bude započata
v nejbližších dnech a dovolím si tvrdit, že dojde
k výraznému zlepšení kvality vody zejména
v rybníčcích v Libojicích a tím i v koupališti.
Věřím, že i ostatní občané, dosud na kanalizaci
nepřipojeni, splní svojí zákonnou povinnost
a bohužel pro ně již za vlastní finanční
prostředky, se v zájmu zlepšení životního
prostředí na kanalizaci připojí. Veškerá odvolání
těchto občanů byla příslušnými orgány zamítnuta
a v jejich neprospěch vyzněla i rozhodnutí soudů.
V tomto jarním období bude po položení nových
rozvodů vodovodu realizována celková oprava
místních komunikací V Zahrádkách,
Chaloupkách, Cingrova a Na Škaličce. Věřím, že
i tato akce významně přispěje ke zlepšení
životních podmínek v dalších částech naší obce.
Maximální pozornost a úsilí také věnujeme
realizaci přístavby školní jídelny v areálu MŠ
Hudlice. Oproti katastrofickým předpovědím
některých zastupitelů se daří naplnit školu žáky
a to zatím v 6. a 7. ročníku i kvalifikovanými
učiteli. Z tohoto důvodu však stávající kapacita
školní jídelny je již v této době nedostatečná a to
nás v příštích letech čeká výuka i v 8. a 9.

ročníku a případné navýšení kapacity školy
v důsledku ukrajinských uprchlíků.
Podali jsme již druhou žádost o finanční dotaci
a případně využijeme i třetí výzvy v této
oblasti s rozšířením o dětskou skupinu, abychom
nemuseli významně zatížit obecní rozpočet
a měli finanční prostředky i na další plánované
projekty.
Realizací celkové opravy dalších místních
komunikací dojde k výraznému zlepšení dopravní
dostupnosti lokalit a do budoucna uspoříme na
dlouhou dobu nemalé finanční prostředky za
opakující se opravy.
Projekčně připravujeme opravu a dopravní řešení
i zbylých komunikací ve špatném stavu tak, aby
obdobné životní podmínky měli všichni naši
občané. Jsem velice rád, že se v zimním období
podařilo zajistit odstavnou a manipulační plochu
u fotbalového hřiště a částečnou opravu i přilehlé
lestní cesty. Došlo tak k odstranění velikého
dopravního rizika při pořádání akcí parkujícími
automobily.
Doufám, že se podaří alespoň projekčně připravit
i majetkoprávně složitou realizaci pěší stezky
a cyklostezky od konce obce ke hřišti. Rovněž se
již projektuje navazující chodník směrem do obce
až na „Skovárničku“ a také okolo hřbitova včetně
přechodů pro chodce. Realizací těchto opatření
dojde k výraznému navýšení bezpečnosti,
zejména chodců. Tomuto cíli má přispět i
zakoupení a instalace dvou nových měřičů
rychlosti. Jeden bude instalován u MŠ náhradou
za poškozený a druhý s fotovoltaickým
napájením bude osazen do krajnice silnice
u vjezdu do obce směrem od lesa, kde dochází
k častému překročení dovolené rychlosti vozidly.
(pokračování na str. 2)
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Mnoha vyjádřeními a posuzováním také prochází
plánovaná celková rekonstrukce vodní nádrže
„Koupaliště“ včetně nové přístupové účelové
komunikace. Po zajištění nátoku jen čisté vody
z obce bude opět sloužit případně i jako přírodní
koupaliště na které, zejména my starší velice rádi
vzpomínáme.
Chtěli bychom ještě také realizovat rekonstrukci
bývalé kotelny, která se projektuje, s dotací od
Středočeského kraje a nebo MAS Mezi hrady.
Do konce dubna by měla být také dokončena
celková oprava kapličky „Jana Nepomuckého“,
která je využívána zejména před Vánoci
k různým akcím a uctíme tím i odkaz manželů
Jungmannových, kteří ji vybudovali.
K částečným stavebním úpravám dojde i v místní
knihovně, kdy nutné práce provede stavební
firma, když se je nepodařilo zajisti zdarma
v rámci veřejně prospěšných prací odsouzenými
z důvodu jejich nezájmu.
Jsem také velice rád, že se konsoliduje jednotka
SDH Hudlice, která se pravidelně schází a řeší
v prvé řadě funkčnost techniky a zúčastnila se
všech nahlášených výjezdů. Na základě
požadavku okresní organizace SDH pomůžeme
k obnovení činnosti i vlastní SDH Hudlice, aby
nedošlo po 1 35 letech k jejímu zániku jako jedné
z nejstarší v okrese. Toto sdružení jistě uvítá
nové členy a jakoukoliv pomoc v její činnosti.
Došlo také k závěrečné kontrole vybudovaného
sběrného dvora pracovnicí MMR ČR a bylo
konstatováno splnění všech podmínek
poskytovatele dotace. Toto nové zařízení je
postupně uváděno do provozu včetně nového
štěpkovače a zbývá dokončit mimo projekt ještě
přípojku NN a osvětlení.
Přestože covid-1 9 je stále významně mezi
populací, s ohledem na uvolnění opatření vládou,
dochází v obci k obnově kulturních
a společenských akcí.
Sokol Hudlice ve spolupráci s obcí zajistil
pořádání MDŽ za což je potřeba všem
poděkovat. Byla realizována kulturní komisí
i návštěva muzikálu v Praze. Připravují se i další
tradiční akce jako čarodějnice, otvírání studánek,
muzejní noc, oslavy narození J. Jungmanna
a další.
V rámci drobných akcí a úprav také došlo
k instalaci přístřešku u občerstvení na hřišti,
dokončuje se odstranění propadliny pod
hřbitovem a připravuje se úprava keramické dílny,
školní zahrady, oplocení a posezení ve dvoře

hospůdky Josefa Jungmanna a veřejné osvětlení
na hřbitově a v ulici „U Pily“.
Bohužel s ohledem na válečnou situaci na
Ukrajině obec řešila i přijmutí uprchlíků
z válečných oblastí. Došlo k velice rychlému
vyklizení, úklidu a dovybavení ubytovny
v hospodářském pavilonu MŠ Hudlice.
V současné době je zde zdarma ubytováno
21 matek a dětí, kterým je poskytováno zdarma
i polední stravování. Všem občanům,
pracovníkům MŠ v čele s paní ředitelkou
Žihlovou i panu místostarostovi patří za
poskytnutí této významné pomoci velký dík.
Doufejme společně v co nejrychlejší vyřešení této
nepříznivé mezinárodní situace bez zásadního
dopadu na občany našeho státu a obce.
Velké poděkování také zaslouží Základní škola
v Hudlicích s gestorem paní učitelkou Oličovou
a jejím manželem za uspořádání potravinové
a věcné sbírky pro uprchlíky a potřebné občany
Ukrajiny. Díky pochopení a obětavosti rodičů děti
a občanů naší obce se podařilo sebrat dvě plná
dodávková vozidla potravin a dalšího zejména
hygienického materiálu.
Vážení občané, po volbách do obecního
zastupitelstva jsme slíbili, že uděláme opět
maximum pro rozvoj naší obce a spokojenost
našich občanů s následným předáním tohoto
nelehkého „poslání“ mladší generaci. Já osobně
na tomto záměru setrvávám i s ohledem na
závažné zdravotní problémy. Mám výrazné
bolesti a pohybové omezení a nastupuji
22.4. 2022 na totální výměnu kyčelního kloubu.
Bohužel pravděpodobně budou následovat ještě
operace kolenou a tak bych měl velké výpadky
při zajišťování chodu obce a zejména získávání
finančních dotací a technické realizace všech
projektů. Jistě bude vhodné, aby případní nově
zvolení nástupci přinesli do rozvoje obce jiný
náhled bez ovlivnění uplynulým obdobím.
Osobně budu v rámci zdravotních možností
nápomocen, v případě zájmu, se podílet z pozice
zastupitele nebo i občana na dalším rozvoji naší
hezké obce.

Všem, kteří se jakkoliv podíleli na plnění
nelehkých úkolů obce v této složité době ještě
jednou velice děkuji a těším se na případnou
další spolupráci.
Váš starosta Pavel Hubený
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Rada obce
V uplynulém období bylo mimo jiné radou obce projednáno:
InProjects - nabídka služeb k získání dotace (sakrální stavby),vyúčtování přestupků
za rok 2021 - MěÚ Beroun, žádost o zaslání informací k úklidům místních komunikací - HZS
Středočeský kraj, žádost o finanční příspěvek - Děti Křivoklátska, EKO-KOM, a.s. - změna sazebníku
odměn, dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (MŠ Hudlice),výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2021 (zákon č. 1 06/1 999 Sb., Zákon o svobodném
přístupu k informacím), smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu č. IV - 1 2- 6030604/VB 1 Hudlice, U Skály I, č.p. 400 - kNN, ELEKTROMONT
Matějka-plánovaná stavba v Hudlicích, č.p. 31 (elektřina pro č.p. 31 ,1 83,1 56), unesení nejvyššího
soudu - procesní nástupci zemřelého žalobce Jana Červenky, VaK Beroun - oznámení o výši
Regionální ceny platné od 1 .1 . 2022, HZS Středočeského kraje územní odbor Beroun - Řád výkonu
služby, rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu mikroregionu Hudlicko, vyjádření k souhlasu se
stavbou - Státní pozemkový úřad Beroun, KÚSK - přehled programů a pravidel středočeských fondů
pro rok 2022 - pro žádosti na dotace, sběrné místo - dokončení rekonstrukce, finanční prostředky
obce Hudlice, oslavy 90. výročí hudlické kopané - termín, návrh smlouvy na zřízení věcného
břemene ELVITECH s.r.o (ČEZ Distribuce), Rozhodnutí KÚSK o odvolání pana J. Červenky proti
uložení povinnosti připojit nemovitost čp. 227 v Hudlicích na veřejnou kanalizaci, Z-Box od Zásilkovny
- jednání o umístění, podepsání smlouvy, proplacení testů na COVID - informace hejtmanky
středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, nákup kontejneru (hřbitov) - ELKOPLAST, žádost o finanční
příspěvek na projekt “Sociální automobil“, „Výsadba stromků v Hudlicích“ - dotace SFŽP - ACCON,
žádost a prosba o podporu města Chlumec nad Cidlinou v soudním sporu - SMO ČR, petice proti
vzniku NP Křivoklátsko, žádost o finanční příspěvek na rok 2022 - ZO ČSOP Rokycany, kritéria pro
přijetí k plnění povinné školní docházky s účinností od 1 .3. 2022 - ZŠ Hudlice, ZD Mořina - zvýšení
cen služeb za odvoz odpadu, oznámení o zahájení rekonstrukce komunikací v Králově Dvoře - úplné
a částečné uzavírky, MAS Mezi Hrady, z.s. - Prohlášení o spolupráci v rámci dobrovolného
workcampu s názvem „DISCOVER THE MAGIC OF NATURE KŘIVOKLÁTSKO" - Smlouva o nájmu
nebytových prostor KÚSK - přehled programů a pravidel středočeských fondů pro rok 2022 - pro
žádosti na dotace, rozpočtové opatření č.1 na rok 2022, plánovaná oprava kanalizační odvětrávací
šachty „Na Vršíčkách“, O2 - zavedení O2 PROfi, MAS Mezi Hrady - Projektový záměr 2021 - 2027
obce Hudlice, žádost o finanční příspěvek - DOBROMYSL, MŠMT - finance na podporu škol, údržba
komunikací - cenová nabídka (ulice Dolejší), dotace z rozpočtu obce Hudlice za rok 2021 - kontrola
FV, žádost o pronájem pozemku na obecní skládce - pan M. Šťastný, oprava kapličky - cenová
nabídka (Tomáš Jansa), prodej pozemků z majetku obce Hudlice - manželé Humlovi, Otročiněves,
oprava bytu v činžovním domě - cenová kalkulace (manželé Červeňákovi), rozšíření kapacity školní
jídelny při MŠ Hudlice - pokračování realizace, stočné na rok 2022, vloupání do budovy OÚ Hudlice,
zabezpečovací zařízení OÚ - obnova, rozšíření, kamerový systém, multifunkční zařízení
CANNON - firma HWcom s.r.o., nový přepravce - vývoz kontejnerů (sběrný dvůr), AVE Beroun,
servis, revize vzduchotechniky v budově ZŠ (Vzduchotechnika Pardubice), BOZP a PO - výběr nové
firmy pro zpracování a zajištění agendy, kanalizace - výměna sond za plováky, ČOV - oprava
čerpadla, výměna frekvenčních měničů, servis a oprava mikrosíťového filtru, výběr dodavatele
energií pro rok 2023 - 2025 (obec Hudlice, ZŠ a MŠ Hudlice).
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Informace z obce
Vloupání do budovy OÚ Hudlice
V první polovině února letošního roku došlo ke vloupání do
budovy obecního úřadu. Pachatelé rozbili 2 okna, kterými vnikli
do budovy OÚ. Dále došlo k poškození 3 dveří a pokusu
o vytržení tresoru ze zdi. V kancelářích způsobili velký
nepořádek, když hledali finance a cennosti. Po provedených
opravách a nákupem nových dveří a skříní se celková škoda
vyšplhala přes 40 000,- Kč. Z obce byl odcizen nepatrný obnos
v drobných a služební telefon. Majetek obce je pojištěn
a náhradu budeme řešit s Českou pojišťovnou. Jak se říká,
vše zlé je pro něco dobré. V souvislosti s tímto vloupáním obec
přistoupila k zabezpečení budovy OÚ kamerovým systémem
a bude rozšiřovat vnitřní zabezpečení budovy OÚ.

Rudolf Hrkal

Obecní knihovna

Obecní knihovna v Hudlicích má dlouholetou tradici, a to zejména zásluhou knihovnice
paní A. Oličové, které v posledních letech nemalou měrou pomáhá paní J. Mulačová.
Jde o velice záslužnou službu veřejnosti, která je v dnešní uspěchané a na výkon zaměřené
době nedoceněná.
V poklidu a nenápadně plyne čas v knihovně, a tak se zdá až nemožné, že jsou některé knihy
tak zastaralé. Myšlenky v nich nestárnou, pouze formu sdělení je třeba přizpůsobit době
a požadavkům čtenářů. Proto je třeba fond obecní knihovny obnovovat. Několikrát do roka se
pořizují nové tituly. Téměř vždy se jedná o první vydání knižních novinek. Výběr titulů je hlavně
podřízen preferencím návštěvníků hudlické knihovny. Rozpočet je omezený, a tak je velkou
výhodou zápůjčka knih z Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Dvakrát do roka přivezou
knihy různých žánrů pro všechny věkové kategorie.
A jak se postupně fond rozšiřuje, musí se zákonitě také ty již „nečtitelné“ knížky odepisovat.
Mnozí z Vás si jistě dovedou představit, jak nelehké je „odsoudit“ mnohé, dříve velmi oblíbené
a žádané knížky k odpočinku a ukončit tak jejich mnohaletou službu.
Jelikož prostory obecní knihovny je třeba zrenovovat, bude v nejbližší době zahájena pokládka
nového povrchu podlahy a vymalováno. Jedná se o zcela základní a již nezbytnou opravu.
Z tohoto důvodu bude provoz přerušen až do odvolání.
V naší knihovně panuje velmi přátelská a vstřícná atmosféra, která se nadcházející částečnou
rekonstrukcí jejích prostor, jak doufáme, ještě umocní a naši čtenáři se budou v hojném počtu
rádi a častěji vracet.
Michaela Beranovská

Změna otvírací doby sběrného dvora

Od 1 . května 2022 dochází ke změně otvírací doby sběrného dvora (skládky).
Jedná se pouze o sobotu při letním provozu:
Nově 09,00 - 1 6,00 hodin bez polední přestávky

Rudolf Hrkal
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Hudlice pro Ukrajinu
Před více než měsícem překročila ruská vojska
hranci Ukrajiny a po osmdesáti letech se znovu
v Evropě začaly psát válečné dějiny. Je to něco,
co většina z nás znala pouze z vyprávění
prarodičů a těžko si podobný scénář dokázala
představit jako součást reality 21 . století,
odehrávající se jen pár stovek kilometrů od
našich hranic.
Znovu naše země zažívá, jaké to je, když velké
dějiny dopadnou svou vahou na obyčejné lidi
a i my tady v Hudlicích jsme se museli do určité
míry postavit výzvě, před kterou nás postavily
imperiální ambice Ruské federace. Díky agresi
se dala na Ukrajině do pohybu velká masa lidí,
kteří začali prchat směrem na Západ. V současní
chvíli je v České republice evidováno přes 280
000 žádostí o azyl, přičemž přes 80% tvoří
ženy s malými dětmi.
Příliv uprchlíků byl intenzivní už od samotného
počátku války a zasáhl také berounský region.
Prakticky od začátku byly Hudlice jednou
z prvních obcí, která nabídla zázemí a ubytování
ženám s dětmi na nezbytně dlouhou dobu.
A nejen obec samotná se k pomoci postavila
čelem, i mezi občany se vzedmula ohromná vlna
solidarity, díky které se daří nově příchozí nejen
zabezpečit, ale i postupně integrovat a začlenit
do běžného života.
Jako dobrovolník se už několik let angažuji
v rámci iniciativy Češi pomáhají, díky které jsem
měla možnost zapojit se do pomoci uprchlíkům
už dříve. Organizovala jsem finanční a materiální
pomoc znevýhodněným skupinám lidí doma i za
hranicemi. Když pak vypukl konflikt na Ukrajině,
prakticky ihned se ke mně dostaly zprávy o vlně
uprchlíků, která k nám míří. Spolu s ostatními
kolegy jsme vytvořili databázi ubytovacích
kapacit v Praze a okolí a v tomto smyslu jsem
zkusila oslovit i vedení obce. Výsledkem byl
příjezd první rodiny z oblasti Kyjeva hned
v prvních dnech války, kterou později
následovaly další maminky s dětmi.
Celé to dopadlo nad mé očekávání, jelikož
pracovníci obce ve spolupráci s občany Hudlic
postupně zajistili kapacitu celé ubytovny
a kompletně ji vybavili všemi nejnutnějšími

věcmi. Šlo zejména o ložní prádlo, vybavení
kuchyňky, pračku, internetové připojení a další
nezbytné věci. Zároveň byly zajištěny obědy ze
školní jídelny i počáteční nákup nejnutnějších
osobních věcí. S čímkoli byli pracovníci obce
osloveni, nikdy nic pro ně nebyl problém, a navíc
postupovali s velkou dávkou empatie, což je při
práci s lidmi, kteří si procházejí traumatickou
zkušeností, nezbytné.
Paralelně mě začali oslovovat další lidé, kteří
nabízeli nejrůznější formy pomoci. Míra solidarity
napříč všemi složkami obce byla dechberoucí.
Vedle školní jídelny se zapojily i škola a školka,
sbor dobrovolných hasičů i jednotlivci, kteří
zajistili chod ubytovny nebo nabízeli materiální
a finanční pomoc. Postupem času je vytvořila
koordinovaná skupina, která nadále pomáhá
zajišťovat jednání s úřady, zajištění lékařské
péče, výuku českého jazyka nebo s rodinami
navazuje kontakt v jejich rodném jazyce
a tráví s nimi čas. Rozrostli se na skvěle
fungující komunitu a já jsem vděčná za zjištění,
že to může tak skvěle a lidsky fungovat i u nás
v Hudlicích. Momentálně probíhá fáze zajištění
finanční podpory pro obec z krajských úřadů, za
zprostředkovaní ubytování uprchlíkum. Tím obec
získá finanční prostředky, které pokryjí náklady
obce spojené s ubytováním a stravováním
ukrajinských rodin.
Dospělým i dětem z Ukrajiny se u nás daří dobře
a jsou za naši pomoc velmi vděční. Ke konci
března jsme ubytovali sedm rodin a výhradně jde
o maminky s dětmi a v jednom případě
o babičku. Všichni přicházejí z oblasti, kde válka
bezprostředně zuří, jako je Kyjev, Charkov či
venkovská oblast Dolyna. Pro všechny je
situace, ve které se ocitli velmi těžká. Není
jednoduché změnit ze dne na den život, opustit
domov, práci a celý život a odejít do cizí
země s neznámými lidmi a jazykem. Vyžaduje to
velké množství odvahy, skoro stejně velké, jakou
prokazuji jejich blízcí, kteří na Ukrajině zůstali
a nasazují život.
(pokračování na str. 6)

5

(pokračování ze str. 5)

Asi nejlépe se s novou situací vyrovnaly děti.
Prakticky okamžitě navázaly přátelství se svými
hudlickými vrstevníky a odpoledne po škole
spolu tráví čas. Během společného hraní se
vzájemně učí jazyk a celkově spolu
fungují
s
naprostou
samozřejmostí
a bezprostředností, jak to umí jen děti. Od dubna
začne část předškolních dětí navštěvovat
mateřskou školku a školáci budou postupně
zařazeni do výuky v průběhu následujících tří
měsíců, jak to nařizuje Ministerstvo školství.
Je to pro nás velká výzva, ale i poznání toho, jak
umíme být velkorysí, empatičtí a obětaví. Umíme
si uvědomit, že jsou věci, které přesahují naše
drobné obecní rozpory a když jde o vážnou věc,
dokážeme táhnout za jeden provaz. Doufám, že

z této zkušenosti budeme žít dlouho
a uvědomíme si, že boj Ukrajinců za svobodu
a nezávislost je i našim bojem. Tato válka je
jedním z kroků Putina do Evropy a pokud se mu
podaří vyhrát, nikdo z nás v Evropě nebude
v bezpečí. Ukrajinci momentálně v tomto boji
nasazují životy, abychom my v budoucnosti
nemuseli a mohli nadále žít ve svobodné zemi.
Pomocí jejich ženám a dětem, chráníme nejen
je, ale i sebe.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakkoliv
podíleli a podílejí na pomoci ukrajinským
rodinám.
Eva Hocká

Komise životního prostředí a recyklace
Občané naší obce za rok 2021 vytřídili velké
množství tříděného odpadu. Plast 27 tun, železo
7 tun, papír 1 5 tun, sklo 1 7 tun, dřevo 58 tun,
pneumatiky 2 tuny, biologicky rozložitelný odpad
(větve) 38 tun a menší množství nebezpečného
odpadu. Dále jsme odevzdali na skládku do
Stašova 1 58 tun směsného komunálního
odpadu(popelnice a velkoobjemové kontejnery)
a 11 2 tun objemného odpadu.
Obec zaplatila v roce 2021 za všechny služby
spojené s likvidací odpadů částku 2 miliony Kč,
na poplatku za likvidaci odpadů od našich
občanů obdržela 900 000,- Kč. Z přehledu je
jasné, že obec z rozpočtu doplatila 1 1 00 000,Kč za odpady. Rozdíl v nákladech a příjmech se
bude v příštím období zcela určitě zvyšovat. Pro
letošní rok zůstává poplatek dle OZV na občana
a rok stejný, tj. 700,- Kč. Snahou obce je a bude
snižovat náklady na likvidaci odpadů. V měsíci
dubnu jsme zahájili ve sběrném dvoře
štěpkování větví, tím dosáhneme snížení
nákladů na jejich odvoz a likvidaci.
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Rekonstruovaný sběrný dvůr (bývalá skládka)
zahájil svůj provoz. Bude ještě doplněn
informačními tabulemi s pokyny pro naše občany
a bude realizováno nové odběrné místo el.
energie pro obsluhu sběrného dvora a celkové
osvětlení. Nově zde bude možné ukládat jedlé
oleje a tuky do určených sběrných nádob. Jedná
se o použité tuky a oleje z kuchyní našich
domácností a které nepatří do kanalizace. Tyto
oleje a tuky se budou přelévat z vašich
přinesených nádob do určených sudů. Co se
týče štěpkování, bude možný pro naše občany
bezplatný odběr štěpky v přiměřeném množství
(cca přívěsný vozík za auto po předchozí
domluvě).
Na závěr bych chtěl poděkovat našim občanům
z aktivní přístup v třídění odpadů. Třídit má
opravdu smysl, snižujeme tím celkové náklady
na likvidaci odpadů. V letošním roce dále
zahájíme dlouho odkládanou rekonstrukci
sběrných míst na tříděný odpad v obci.
Rudolf Hrkal

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Hudlice může
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 5,23 t. Na každého obyvatele tak
připadá 4,22 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2021 k úspoře produkce CO 2 o 61 ,54 tun. Víte

kolik smrků pohltí stejné množství CO 2? => 24 ks.
Nebylo nutné vytěžit 3 066,1 7 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 11 5 krát.
Došlo také k úspoře 31 563,76 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 31 564 krát.
Podařilo se recyklovat 3 01 0,95 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 1 24 ks nových praček, bez
nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 1 06,09 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
1 8862 1 € mincí, nebo 1 28,76 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 8585 plechovek o objemu 0,33 l.
Rudolf Hrkal

Vážení spoluobčané,

a nebo je obsluha dvora na svém místě
a případné chyby rychle napraví :) . Každopádně
na kontejnerech se sklem je vidět zlepšení. Také
se zlepšilo třídění při svozu nebezpečného
odpadu. Letos bude první svoz 1 4.5. 2022. Letos
bude první svoz 1 4.5. 2022 od 1 0:30 do 1 2:00
hodin na kluzišti u kostela.
Děkuji všem, pro které není třídění odpadů
módní záležitostí, ale zodpovědným přístupem
ke snížení nežádoucích dopadů civilizace na
naši planetu.

v našem sběrném dvoře jsem si všiml, že se
zlepšilo
třídění
druhotných
surovin
v kontejnerech. Ještě je pořád co zlepšovat,
hlavně co se plastů týká, ale při svých cestách
na "skládku" jsem snad jednou jedinkrát
přendával zrcadla z kontejneru na sklo do
směsného odpadu. Zrcadla, porcelán, keramika,
lepená autoskla a drátová skla nepatří do skla,
ale do směsného odpadu. Dříve jsem lovil
v kontejnerech porcelánové a keramické hrnky, či
talíře, ale to je zdá se minulost. Je uspokojivé, že
se třídění dostává do povědomí více občanů

Za komisi pro životní prostředí Martin Kodet

Vážení partneři,

Náš dík patří jak jim, tak vám - města a obce se
na našem loňském výsledku sběru 52 242 t
podílely 57%.
Věříme, že letošní rok výsledky loňského roku
ještě překoná - jako podporu sběru jsme od 1 .4.
2022 mohli zvýšit příspěvky na sběr v rámci tzv.
čtvrtletní motivační odměny, a to především na
základě nárůstu výnosů ze zpracovaných zpětně
odebraných odpadních elektrozařízení našimi
smluvnímu zpracovateli. Odměna za odevzdané
velké a malé spotřebiče tak může dosáhnout až
4,55 Kč/kg! Dále jsme vyhodnotili Motivační
program, ve kterém je pro vás pro letošní rok
připraveno 4 000 000 Kč - vyhodnocení za
1 . čtvrtletí je již připraveno.

u příležitosti Dne Země vám chceme poděkovat
za dosavadní spolupráci. Připravili jsme pro vás
vyhodnocení spolupráce za uplynulý rok, na
základě množství předaných spotřebičů. V roce
2021 jste do našeho systému odevzdali 5,23 t
vysloužilých elektrospotřebičů, které jsme
následně
předali
našim
smluvním
zpracovatelům.
V osvědčení naleznete přepočet odevzdaného
množství na snížení emisí a úspoře energií za
rok 2021 . Dále jsme vám připravili návrh zprávy
ke zveřejnění, která všechny hodnoty uvedené
v osvědčení uvádí. Zpráva je určena především
občanům, kteří ve vaší obci/městě po celý rok
odevzdávali spotřebiče v souladu se zákonem
a na dosaženém výsledku tak mají svůj podíl.

Váš ELEKTROWIN
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Komise životního prostředí OÚHudlice
organizuje

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 14. května 2022 proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu. Svoz bude
zajišťovat AVE Beroun.Tento odpad máte možnost odevzdat do přistavených vozidel:

Sběr bude prováděn centrálně

NA KLUZIŠTI U KOSTELA
V DOBĚ 10:30 – 12:00 HODIN
Odpady budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu běžné
domácnosti. Zejména se to týká pneumatik.

Důležité upozornění !!!!
Obecní úřad Hudlice nebude přejímat:

LEDNIČKY, MRAZÁKY,TELEVIZE, MONITORY, RÁDIA,VIDEA
A OSTATNÍ VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A ELEKTROZAŘÍZENÍ.
TYTO ODEVZDÁVEJTE PŘÍMO V NAŠEM
SBĚRNÉM MÍSTĚ DO E-DOMKU

Kanalizace
bude úhrada vyúčtování stočného na základě
obdržené faktury. Žádáme naše občany
o dodržování splatnosti zálohy a vyúčtování.
Průběžně pokračuje výměna sond za plováky. Ke
konci března 2022 jich bylo instalováno 1 50 ks.
Dále se začala realizovat další etapa připojování
nemovitostí na kanalizace, celkem bude
realizováno 24 nových přípojek. Tyto další
přípojky jistě přispějí ke zvýšení čistoty vody
v dešťové kanalizaci a kvalitě spodních vod.
Rozbory vypouštěných vod z ČOV jsou bez
závad. Kanalizace plní svůj účel.

V roce 2021 nateklo na ČOV Hudlice celkem
28 500 m 3 odpadních vod z nemovitostí naší
obce. Pro Vaší představu je to cca vývoz 2 850
aut (obsah nádrže 1 0 m 3) na přepravu odpadních
vod. Nátok odpadních vod se nám zvyšuje každý
rok o cca 1 000 m 3. Tento nátok má podstatný
vliv na výpočet ceny stočného. Cena stočného
pro rok 2022 byla stanovena na částku
49,35 Kč s DPH, oproti roku 2021 je nárůst ceny
stočného o 1 ,02 Kč. Připomínáme našim
občanům, že v letošním roce je určena pouze
jedna záloha na stočné. Každá nemovitost
obdrží platební kalendář s úhradou zálohy
v měsíci květnu 2022, v měsíci listopadu 2022

Rudolf Hrkal
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MŠ Hudlice
Děti z hudlické školky přivítaly jaro

Vynášení Morany je starý pohanský zvyk vztahující se
k období jarní rovnodennosti. Ve školce jsme se
rozhodli, že touto tradicí ukončíme zimní období
a přivítáme naše oblíbené jaro. Ze sena, klacků
a přírodních materiálů jsme vyrobili dvě Morany, třída
Včeliček vyrobila holčičku Moranku a třída Motýlků její
babičku Moranu. Přečetli jsme si, co tento zvyk i jiné
jarní pranostiky znamenají a naučili jsme se písničku.
Děti také svojí Moranu nakreslily, vystřihly a vyzdobily
si klíč k odemčení jara. Na konci týdne se třídy
Včeliček a Motýlků vydaly hned ráno po svačině
k potoku do Běstin. Cestou zdolávaly překážky
a pozorovaly probouzející se jaro. U potoka jsme
Morany zapálili, zazpívali písničku:
„Zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu bič,
zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek“.
Zamávali jsme zimě a slaměné panáky hodili do
potoka. Cesta zpět byla náročná. Vedla lesem, občas
jsme přeskakovali bahnité kaluže a pak jsme stoupali
do prudkého kopce. Minuli jsme studánku a došli pod
skálu. To už nám na cestu svítilo sluníčko a příjemně
nás zahřálo. Děti radostně volaly: „Jaro už je tu“.
Po namáhavém putování nám vytrávilo a těšili jsme se
na oběd do školky.

Vynášení MORANY

Ponožkový den

Dne 21 .3.2022 jsme se zapojili do celosvětové akce na podporu Downova syndromu „Na každou
nožku jinou ponožku“. Školku jsme si vyzdobili velkými kartonovými ponožkami, na zábradlí před
školkou jsme s dětmi pověsili veselé
ponožky a vyrobili dlouhého
ponožkového hada na schodiště.
V pondělí děti i zaměstnanci školky
dorazili ve vtipných ponožkách,
dokonce i někteří rodiče se zapojili.
Hráli jsme ponožkové pexeso,
soutěžili jsme ve věšení ponožek na
šňůru a vybarvovali papírové
ponožky. Děti se vyřádily při tancích
na oblíbené písničky Dedoles a na
Stonožka ponožka. Všechny děti si
zábavné dopoledne užili.
Ponožkový den
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Čeká nás poslední čtvrtletí D
P. a je tu jaro! Příroda se probouzí, svět začíná
být barevnější a veselejší. Možná i proto nás
školní parlament vyzývá k barevnému týdnu každý den jedna barva. Začínáme růžovým
pondělím. A školní parlament? To je čerstvá
novinka. Iniciativa přišla z druhého stupně, ale
moje čtvrťáky možnost být zvolen do orgánu, ve
kterém mohu prezentovat kritické připomínky, ale
i vystoupit s podněty a nápady, velmi nadchla.
Kandidátů jsme měli hned několik a volby byly
opravdu napínavé. Teď už parlament máme.
Jeho členy jsou vždy dva zástupci ze třídy (4.-7.
třída) a dvě paní učitelky. Využijeme možnost
osahat si v praxi principy demokracie, schopnost
argumentovat, prezentovat a organizovat něco
pro ostatní.

výborný výkon. Matematika nás baví. Nová
metoda matematiky prof. Hejného je pro moje
čtvrťáky velmi žádaným doplněním vyučování
a dost ji vyžadují. A počítačová hra „Matemág“,
no ta je úplně nej!
Ve čtvrtek 31 . března jsme odjeli (třetí a čtvrtá
třída) do Plzně do Techmánie, kde jsme si mohli
matematiku, fyziku, optiku, přírodovědu PP
a mnoho dalších oborů vyzkoušet na mnoha
interaktivních stanovištích. Všichni jsme se tam
doslova vyřádili. To obrovské množství
zajímavých aktivit nás zcela pohltilo a to jsme
stihli zaběhnout na hodinku i naproti do
planetária. Prostě super!

Naše škola dále pokračuje s dotačním
programem „Šablony do škol“.
Začínáme již třetí řadu. Díky tomu mají
děti některé školní výlety s interaktivním
programem zcela hrazené. Mohli jsme
nakoupit i nové školní pomůcky,
z dotačního programu je hrazeno
i doučování žáků, ohrožených školním
neúspěchem.
Letos jsme využili nabídku zúčastnit se
„Kurzu bruslení“. Děti 4.-7. třídy se
střídaly v Berouně na zimním stadionu
po dobu dvou měsíců a pod vedením
profesionálních lektorů se pilně učily
bruslit. A že jim to skvěle šlo, to mohu
potvrdit. Bylo až neuvěřitelné, jaké dělaly děti
pokroky. Tak super! Když už nám zima nepřála,
tak alespoň na ledě zimního stadionu jsme si
užili bruslení.

V rámci prevence sociálně patologických jevů
jsme pozvali do naší školy profesionály na
vztahy v dětském kolektivu - lektory z „Proximy
Sociále“. Dvojice milých lektorů měla pro každou
třídu nachystaný tříhodinový blok plný her
V pátek 1 8. března si žáci 3.-7. třídy prověřili své a povídání. Během těchto aktivit jsme ani
matematické dovednosti v soutěži „Matematický nepostřehli, jak stmelujeme naše kamarádství.
klokan“. Všichni se velmi snažili, mnozí předvedli Bylo to fajn, dost nás to bavilo.

Mějte se rádi!

Za děti i pedagogy 1. stupně sepsala Mgr. Vlasta Humlová
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Letošní školní bruslení

Poprvé jsme se vydali se školou na bruslení.
Jezdit jsme měli od ledna do března jednou za 1 4
dní společně 6. a 7. třída, ale byli jsme častěji
a někdy i namíchaní se 4. nebo 5. třídou. Vždy
třetí vyučovací hodinu jsme odjížděli autobusem
do Berouna na zimní stadion. Bruslení jsme měli
vždy na tři vyučovací hodiny, ale bohužel bruslení
tak dlouho netrvalo. Když jsme přijeli na stadion,
tak jsme se rozdělili do dvou skupin. Ve
skupinách jsme se učili různé cviky jako například
koloběžku nebo jsme dělali slalom. I když jsem
bruslit uměla, naučila jsem se nové věci a bavilo
mě to. Škoda, že nemůžeme chodit bruslit každý
rok a celou zimu!

nám paní vyprávěla o starověkém Egyptě.
Zkoušeli jsme si i napsat naše jméno hieroglyfy,
kterými se psalo tenkrát Egyptě. Když nám
vypršel čas i tady, měli jsme obě skupiny sraz na
Husově náměstí u kašny a poté byl rozchod a jeli
jsme domů autobusem. Už se těšíme na další
výlet.
Adéla Václavíková, Samuel Červeňák

Školní časopis

Nechali jsme se inspirovat právě tímto Hudlickým
zpravodajem a rozhodli jsme se, že začneme
pracovat na našem školním časopise. Kdo na
něm pracuje? Na časopise pracují hlavně děti
Eliška Sklenářová z druhého stupně, ale velký podíl na něm má celá
škola, protože každý žák, ale i každý učitel měl
šanci hlasovat pro vybrané logo a název. Volby
Muzeum a Městská knihovna v Berouně probíhaly na chodbách způsobem, že každý
24. 2. 2022 ve čtvrtek se 6. a 7. třída vydala na udělal čárku k jednomu logu a k jednomu názvu,
výlet do Berouna. Sešli jsme se na autobusovém který se mu líbil. Loga a názvy navrhovaly děti ze
6. a 7. třídy. Časopis máme ze
začátku v plánu vydávat v pololetí
a pokud to půjde dobře, tak časem
i ve čtvrtletí. Co bude v časopise?
V časopise plánujeme udělat
rozhovory s učitelkami, žáky
z prvního stupně, články z míst,
kde jsme byli a spoustu dalšího.
Tereza Havlíčková

nádraží a rozdělili jsme se do
2 skupin: jedna skupina šla do
městské knihovny a druhá
navštívila muzeum Českého krasu.
V knihovně jsme si s knihovnicemi
povídali o místních pověstech
a o knize Kytice od Karla Jaromíra
Erbena, pak jsme si mohli
knihovnu prohlédnout a chvíli si
číst. A když už nám vypršel čas,
prohodili jsme se s druhou
skupinou a šli jsme do muzea, kde
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S.K. Hudlice - oddíl kopané - PŘÍPRAVKA A MLADŠÍ ŽÁCI
V minulém vydání jsme hodnotili rok 2021 branky Havlíčková a Vlk; Hudlice - Loděnice 3:2,
a stanovovali cíle pro rok 2022.
branky Pánková, Havlíčková a Kružliak, obsadila
naše přípravka 2. místo za celkem Chrustenic.
Hlavním cílem, který jsme pro rok 2022 stanovili,
bylo dohrát jarní části soutěží mladších žáků
a obou přípravek.
Tento cíl zatím plníme na poli funkcionářském,
kde se nám podařilo obě družstva přípravky
zařadit do jedné skupiny OP. Budeme tedy hrát
v jeden den na jednom místě. Což dokážeme
vzhledem k počtu (2) trenérů obsáhnout.
I v kategorii mladších žáků jsou naplněny
předpoklady pro dohrání soutěže.
Co se týká pole sportovního, myslím, že byly
vytvořeny předpoklady nejen pro dohrání, ale pro
úspěšné dohrání soutěžního ročníku.
Přípravné období bylo naplněno tréninky již od
počátku ledna. Tréninky probíhaly v sokolovně
(velké poděkování patří TJ Sokol). Od 29.3. 2022
trénujeme na hřišti. Škoda, že účast na
trénincích byla poznamenána (hlavně na počátku
tréninkového období) covidem. Dá se ale
konstatovat, že tréninky v přípravném období
splnily svůj účel.
Součástí přípravného období bylo i sehrání dvou Závěrem nabízím možnost vstupu do SK
přípravných utkání a jednoho turnaje.
Hudlice, oddílu kopané, mládeži ročníků
První přípravné utkání sehrála přípravka
5.3.2022 ve Všeradicích, kde zvítězila 1 2:5.
Branky Hudlic - Havlíčková 6, Kokeš V. 4,
Kokeš D. a Pánek po jedné.
Druhé utkání sehráli o týden později mladší žáci
na „umělce" v Králově Dvoře opět se
Všeradicemi. V dramatickém utkání zvítězili hráči
Všeradic 3:2. Obě branky Hudlic vstřelil Šlejmar.

narození 2009 až 201 3.

Zároveň hledáme trenéry(ky) ke kategoriím
ročníků narození 201 4 až 201 7, jejichž
družstva bychom chtěli založit (výzva hlavně
pro mámy a táty). I pro tyto kategorie existují
v rámci okresu soutěže.
Co se týká trénování, poskytneme „kuchařku“.
Trénujeme úterky a čtvrtky od 1 7:00 hodin.

1 9.3. 2022 sehrála přípravka turnaj v Loděnicích,
za účasti soupeřů z Rudné, Chrustenic Podrobnější informace:
a pořádajících Loděnic.
Antonín Havlíček, telefon 607 814 992.
Po výsledcích: Hudlice - Rudná 3:2, branky
Hudlic - Havlíčková 3; Hudlice - Chrustenice 2:3,
Antonín Havlíček
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ A TURNAJŮ - JARO SEZÓNY 2021/22
11 . kolo

Ž

Neděle 1 7.4. 2022

1 5:00

Hýskov - Hudlice

1 7. kolo

D

Neděle 1 7.4. 2022

1 7:00

Hudlice - Všeradice

1 2. kolo

Ž

Pátek

2.4. 2022

1 7:30

Hudlice - Č.L. Beroun

1 8. kolo

D

Neděle 24.4. 2022

1 7:00

Broumy - Hudlice

1 3. kolo

Ž

Pátek

1 7:30

Hudlice - Chyňava

2. kolo

Př

Neděle

1 .5. 2022 od 1 0:00 hod. turnaj starší přípravky v Hudlicích

1 9. kolo

D

Neděle

1 .5. 2022

1 7:00

Hudlice - Zadní Třebaň

9. kolo

Ž

Středa

6.5. 2022

1 7:00

Cembrit Beroun - Hudlice

3. kolo

Př

Neděle

8.5. 2022 od 1 3:30 hod. turnaj starší přípravky v Chodouni

20. kolo

D

Neděle

8.5. 2022

4. kolo

Př

Neděle 1 5.5. 2022 od 1 0:00 hod. turnaj starší přípravky v Hudlicích

21 . kolo

D

Neděle 1 5.5. 2022

1 7:00

Hudlice - Lochovice

22. kolo

D

Neděle 22.5. 2022

1 7:00

Mořina - Hudlice

5. kolo

Př

Sobota 28.5. 2022 od 1 0:00 turnaj starší přípravky v Chyňavě

23. kolo

D

Neděle 29.5. 2022

1 7:00

Hudlice - Praskolesy

24. kolo

D

Sobota

4.6. 2022

1 7:00

Újezd - Hudlice

25. kolo

D

Neděle 1 2.6. 2022

1 7:00

Hudlice - Tmaň

26. kolo

D

Neděle 1 9.6. 2022

1 7:00

Hýskov - Hudlice

29.4. 2022

1 7:00

?

Loděnice - Hudlice

Vysvětlivky:
Ž => žáci
D => dospělí
Př => přípravka

Antonín Havlíček
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S.K. Hudlice - oddíl kopané
Dobrý den všem příznivcům hudlického fotbalu,
skončilo nám přípravné zimní období a všichni se
nyní těšíme na pokračování jarní sezony.
Hráči se zodpovědně připravovali na jarní boje
o postup do okresního přeboru, který máme po
vynikající podzimní sezoně na dosah. S tréninky
začali již začátkem ledna a to jak v tělocvičně tak
tréninky na umělé trávě v Berouně na Máchovně,
nebo nedělními tréninky v našem areálu U Lesa.
Od 3.3. do 7.3. pak měli soustředění, kdy hráči
spali v kabinách na hřišti a po celou dobu měli
třífázové tréninky. Účast i plnění dávek bylo na
velmi dobré úrovni a společný pobyt napomohl
k utužení dobré party i nálady do jarních bojů,
které nebudou lehké. Každý soupeř se na nás
jistě dobře připraví a bude nám chtít vzít body již
jen proto, že jsme v podzimní sezoně všechny
porazili a s plným bodovým ziskem vedeme
suverénně tabulku soutěže. Škoda že
v přípravném období nám na poslední chvíli
odřekl přípravný zápas Žebrák, proto jsme sehráli
jen jeden zápas a to s Novým Jáchymovem, kdy
jsme po velmi dobrém výkonu vyhráli 7:4. Zápas
odpovídal svým průběhem přípravné době kdy
míč ještě tak neposlouchá a obrany se sehrávají.
Přesto jsme odcházeli spokojeni.

Oslavy proběhnou 2.7. 2022 a bude se určitě na
co dívat. Proběhnou zápasy naší přípravky, své
umění nám předvedou i naše házenkářky,
odpoledne si připomeneme dávné boje, kdy stará
garda vyzve dnes už kamarády z Nového
Jáchymova a sportovní den pak vyvrcholí
zápasem našeho áčka proti týmu Evoluce, který
v čele s takovými jmény jako V. Šmicer, D. Zítka,
O. Lípa nebo J. Koler stály v čele při boji proti
Berbrovkému klanu v českém fotbale.

Bohužel, tak jako v podzimní sezoně se nám
i nyní nevyhýbají zranění a do jarní sezony jdeme
opět s několika otazníky, což náladě nepřidá, ale
věříme, že vše zdárně zvládneme a hráči se dají
Nové parkoviště u hřiště
do pořádku. Kádr zůstává nezměněn. Z hostování
v Králově Dvoře se vrátil T. Míka a tím se doplnila Během dne bude pro ostatní mnoho atrakcí
a dovednostních disciplín, které jistě uspokojí
soupiska a zvýšila konkurence pro jarní soutěž.
všechny, kdo přijdou jak za zábavou tak jen pro
Nakonec jsem si nechal první domácí jarní potěšení a setkání s kamarády, se kterými se
mistrovský zápas, který jsme sehráli dlouho neviděli.
27.3. s nepříjemným soupeřem SK Osek, který
nám dlouhodobě nesedí. Výhrou 5:1 i samotnou Oddíl kopané vás srdečně zve na tuto domácí
hrou jsme tak potěšili všechny fanoušky, kteří nás akci a věříme, že spolu oslavíme při této
v hojném počtu přišli podpořit. I jim patří velký dík příležitosti i dlouho očekávaný postup našich
za vytvořenou atmosféru a dobrý začátek jarní fotbalistů do okresního přeboru.
sezony.
Všem krásné jarní dny,
mnoho zdraví a sportu zdar.
Závěrem bych chtěl připomenout jednu velkou
událost, která proběhne na domácím hřišti, kdy
Za SK Hudlice fotbal předseda V. Sklenička
letos oslavíme 90 let založení kopané v Hudlicích.
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu
Turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu

V sobotu 1 9. března 2022 se uskutečnil v sokolovně turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu.
Pořádala ho Komise pro sport a mládež při OÚ a oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hudlice. Turnaje se
celkem zúčastnilo 9 hráčů, ano čtete správně, 9 hráčů. Z tohoto počtu nebyl ani jediný z Hudlic.
Bývalých hráčů stolního tenisu v naší obci je opravdu hodně. Je přece jedno, že stolní tenis nehráli
již mnoho let. Stolní tenis se nezapomíná a v turnaji vůbec nešlo o prestiž a dobré umístění. Chtěli
jsme jenom umožnit setkání bývalých stolních tenistů.
Turnaj se celkově vydařil. Hráči a pořadatelé strávili se stolním tenisem příjemnou a pohodovou
sobotu. Tak snad v příštím roce bude účast lepší.

Po delší době zaviněné covidovými opatřeními připravuje Sokol Hudlice následující kulturní
akce, na které Vás srdečně zve. Konkrétní informace o těchto akcích budou zveřejněny na
stránkách obce, plakátech a v místním rozhlase.

Dětský den - Pohádkový les - sobota 4.6. 2022

Dětský den proběhne ve sportovním areálu u lesa. Děti budou cestou v lese plnit na jednotlivých
stanovištích pod dozorem pohádkových postav různé úkoly a budou oceněny sladkostmi. Na závěr
bude pro děti připravena dětská diskotéka.

Hudlicefest 2022 - sobota 25.6. 2022

3. ročník charitativního festivalu proběhne ve sportovním areálu u lesa. Na festivalu vystoupí skupiny
Alkehol, Civilní obrana, Sebastien, Kabát revival West, Divokej Bill revival, Wotazník a Argos.
Předprodej vstupenek je zahájen. Přijďte podpořit dobrou myšlenku.

Rozloučení s prázdninami - sobota 27. 8. 2022

Tradiční "Rozloučení" proběhne ve sportovním areálu u lesa. Pro děti budou připraveny různé
sportovní atrakce, horolezecká stěna, lanovka, autíčka, lanové stěny, ukázky výcviku psů, jízda na
koních, hasičská technika aj. Součástí této akce bude tombola pro děti.

Samozřejmostí pro tyto akce je zajištění kvalitního občerstvení pro děti i dospělé.
Podpořte úsilí pořadatelů účastí na těchto akcích. Děkujeme.
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Rudolf Hrkal

S.K. Hudlice - oddíl házené
SK Hudlice, z.s., oddíl házené zdraví naše hráče, rodiče,
všechny příznivce sportu a házené zvlášť.

Zimní a jarní příprava na mistrovské turnaje
družstva starších žáků a žákyň probíhá každé
pondělí a čtvrtek v sokolovně. Stísněné prostory
nám nedovolí přípravu herních kombinací a hru
6+1 , tak se zaměřujeme pouze na fyzickou
kondici hráčů, práci s míčem, obranu a střelbu.

20.3.22 jsme odehráli mistrovský turnaj starších
žáků v Hostivicích, 3.4. v Kolíně, 1 0.4. nás čeká
dohrávka za podzimní část v Kutné Hoře. Naši
hráči se však už moc těší na 1 .5., kdy si zahrají
na domácím hřišti v Hudlicích jediný mistrovský
turnaj. Tohoto turnaje se zúčastní Příbram, Kutná
Hora a Úvaly. Jak je vidět, tak máme spoustu
mistrovských utkání, a proto budeme rádi, když
nás na turnaj 1 .5. přijdete podpořit. 22.5.

pokračuje turnaj v Kostelci a 4.6. uzavíráme naši
sezónu dohrávkou podzimní části v Mladé
Boleslavi.
Soutěž je již opravdu na vysoké úrovni a turnaje
hodně náročné, tak jsme rádi za každou výhru,
kterou těžce získáváme.
Na závěr bych chtěla pozvat všechny příznivce
sportu a házené do areálu U lesa, kdy 2.7.2022
oslavíme 90. výročí SK Hudlice a naše družstva
přípravky, MINI a starší žáci odehrají několik
zápasů v házené. Doprovodným programem
budou soutěže a atrakce pro děti.
Za SK Hudlice, oddíl házené Petra Chaloupková

Kulturní komise
Vážení spoluobčané,

konečně se situace ohledně ,,covidových zákazů" pomalu uklidnila a dovoluje nám pořádat zájezdy
a kulturní akce. V současné době Vás chceme upozornit na některé z nich. Jungmannovy Hudlice se
uskuteční 9. 7., v listopadu pak 1 9. 11 . pojedeme na Olšany a 26. 11 . rozsvítíme vánoční strom. Na
závěr roku vyšlápneme 26. 1 2. na Krušnou Horu. Mezi těmito akcemi plánujeme dvou nebo
jednodenní výlet, letní kino, zájezd do Polska a na divadelní představení, vítání nových občánků.....
termíny a instrukce k těmto a dalším aktivitám budou včas k dispozici na stránkách obce a na
vývěsních tabulích. Všem přejeme krásné kulturní léto.
předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina
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Český zahrádkářský svaz
Vážení přátelé a členové zahrádkářského Aby to ale nebylo jen o práci, chystáme také
sousedská a přátelská setkávání, kde se
svazu v Hudlicích,
v tomto článku vás všechny zvu na připravované
akce probíhající v jarním období. Některé,
například „Ukliďme v lese za Hudlicemi“, již
proběhly. Termín byl kvůli špatnému počasí
přesunut z 2.4 na 9.4., ve fotoalbu na naší FB
stránce jsou k shlédnutí výsledky našeho
snažení.

budeme moci nejen pobavit, ale i poradit, co nás
na našich zahrádkách trápí, nebo těší. Drobné
občerstvení a aktivity pro pobavení dětí jsou na
našich akcích samozřejmostí. V neděli 29.5.
proběhne dvakrát vynechaná Selská slavnost
sečení sena. Srdečně zváni jsou všichni od 0 do
1 20 let.
Pokud našemu komunitnímu snažení fandíte
a chcete se k nám přidat, neváhejte. Někdo
přiloží ruku k dílu, jiný přispěje cennou
zkušeností nebo neotřelým nápadem, další
napeče na společnou hostinu nebo zahraje na
kytaru...

5.4. jsme opět přidali nějaké stromky do sadu za
skálou. Pokračujeme tak v obnově sadu.
Rozhodli jsme se, že sad rozšíříme o dnes již
nepěstované ovoce, které ale naše babičky
běžně používaly. Proto k loňským mišpulím letos
přibyly moruše a rakytníky. O druhovou pestrost
se v budoucnu postará ještě kdouloň, josta Sledujte kromě vývěsních tabulí v obci taky naše
i několik šlechtěných druhů černých bezů FB stránky, kde ke všem akcím a brigádám
a sladkoplodých jeřabin. Ale sad nejsou jen svoláváme:
stromy a keře, proto připravujeme „Včelí
svačinku", což bude záhon se spoustou lučních https://www.facebook.com/klub.zahradkaru.hudlice
květin, a také osetí několika míst mateřídouškou.

Po předloňském krmení ježčího dorostu se opět To je prozatím vše.
vracíme na zdejší hřbitov. V reakci na zmínku na
sociálních sítích jsme začali pečovat
o zanedbaný hrob slavného hudlického rodáka
Františka Řeřichy a jeho rodiny. Patronátu nad Za členy zahrádkářského svazu se na setkávání těší
autoři, Ivana Hochelová a Martin Kodet
aktivitou se ujala Jarka Kulhánková.

Cukrárna pro včely

Hrob Řeřichů
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Oslava MDŽ

V pátek 11 . března 2022 proběhla v sokolovně oslava Mezinárodního dne žen.
Pořadatelem této akce po covidové přestávce byl OÚ Hudlice a stolní tenisté Sokola
Hudlic. Oslava proběhla v pohodové a příjemné atmosféře. K poslechu a tanci hrála velmi pěkně
kapela z Berouna. Každá žena obdržela od pořadatelů klasický karafiát a malé občerstvení.
Účastnice oslavy si mohly konečně v klidu se svými kamarádkami popovídat a vypnout od svých
starostí.

Na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům obce a stolním tenistům za přípravu důstojného
prostředí pro naše ženy a večer za náročný úklid sálu sokolovny.

Rudolf Hrkal
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