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1. Obecní úřad
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Místostarosta:

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák

Zastupitelé:

Bc. David Klíma
Jan Přibáň
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Mgr. Vladimír Svatoň
Ing. Marie Šavlová
Jindřich Macán
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Komise
Kontrolní
Finanční
Kulturní, sociální, sportovní

Jidřich Macán
Ing. Marie Šavlová
Jan Přibáň

Zaměstnanci obecního úřadu
Účetní, personalistika
Administrativa, matrika
Lesní hospodář
Technický pracovník
Pomocný pracovník
Kronikářka obce
Knihovnice
Správkyně Starého zámku a muzea
Uklízečka

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň
Luboš Zatloukal
Miroslava Žáková
Lenka Homolková
Miroslava Žáková
Pavla Faberová

2. Průběh roku, počasí
Leden
V letošním roce začal leden s teplotami v průměru přes den kolem +3°C, zataženo, polojasno. V noci se teplota
pohybovala kolem -5°C. Devátého ledna začalo pršet a teplota se vyhoupla přes den +7°C, druhý den při jasnu dokonce
na +15°C. Až do 17. ledna bylo polojasno, občas dešťové přeháňky a teplota kolem +10°C přes den, v noci v průměru kolem
-2°C. Od šestnáctého začal foukat vítr a leden skončil stejnými teplotami, jako začal.
Únor
První týden v únoru se teploty pohybovaly přes den kolem -3°C, většinou polojasno a v noci v průměru kolem -8°C.
Od devátého února se rtuť teploměru přes den vyhoupla na +5°C, začal foukat vítr a přidala se oblačnost s občasnými
přeháňkami. Od 13. února stouply teploty v průměru přes den na +8°C, většinou polojasno, v noci teploty kolem +1°C.
Takové teploty vydrželi již do konce měsíce, jen poslední týden se zatáhlo a pršelo, ale teploty zůstaly stejné.
Březen
Na začátku března bylo většinou zataženo s deštěm a teploty přes v noci kolem -3°C, přes den kolem +8°C. Od 8. března
po zbytek měsíce bylo většinou polojasno a teploty se pohybovaly přes den kolem +14°C a v noci kolem +3°C. Kromě pár
dní ve druhém týdnu měsíce, kdy teplota klesla přes den na +8°C. Dne 25. března dokonce rtuť teploměru vyšplhala
na +19°C. Poslední den v březnu byla první bouřka v tomto roce.
Duben
Dubnové počasí bylo charakteristické pro tento měsíc – tedy jako na houpačce. Začalo noční bouřkou prvního dubna,
kdy i teploty z nadprůměrně teplého března klesly přes den na +8°C, v noci byly teplot y kolem nuly, převážně bylo
zataženo s dešťovými přeháňkami. Od 9. dubna se vyjasnilo a teploty stouply přes den v průměru na +20°C, v noci
se pohybovaly kolem +8°C, většinou polojasno, jen občas zataženo s přeháňkami. Dne 17. dubna se zatáhlo, celý den pršelo
a teploty na čtyři dny opět klesly přes den jen na +12°C, v noci na +2°C. Od 21. dubna již byly teploty kolem 20°C.
Nejtepleji bylo 27. dubna, kdy rtuť teploměru ukazovala 25°C, večer přišla bouřka s deštěm a druhý den klesly teploty
na 14°C, bylo zataženo s deštěm až do konce měsíce.

Květen
První květnový den nám propršel, teploty se pohybovaly tři dny v průměru přes den kolem 18°C, v noci kolem 6°C. Dne
4. května se teploty vyhouply přes den na 22°C, další den dokonce na 26°C, ale večer přišla bouřka a opět se vše opakovalo.
Šestý květen propršel s teplotou kolem 16°C, devátého vystoupala teplota při polojasnu na 20°C a večer přišla bouřka a
10. května spadla teplota přes den na 16°C. Takhle se to střídalo skoro celý měsíc, až od 19. května se zatáhlo a vydrželo
pršet do 27. května, při teplotách kolem 17°C přes den, v noci kolem 6°C. Poslední den v měsíci bylo jasno a teploty byly
kolem 24°C.
Červen
V červnu bylo prvních 14 dní nejtepleji. Teploty se pohybovaly v průměru přes den kolem 30°C, v noci kolem 15°C,
většinou bylo jasno, jen při bouřce občas dešťové přeháňky. Dokonce bylo během 14 dní 6 bouřek. Po poslední bouřce
15. června spadla teplota přes den na 20°C, v noci byla teplota v průměru kolem 10°C, převážně polojasno, občas zataženo
s přeháňkou a takové počasí vydrželo do konce měsíce.
Červenec
I červenec byl co se týká počasí nadprůměrný. Převážně bylo jasno až polojasno, jen občas dešťové přeháňky. V průměru
byla teplota přes den kolem 24°C a v noci kolem 15°C. Ale padaly také teplotní rekordy, kdy rtuť teploměru ukazovala
dokonce přes den 36°C ve stínu a v noci neklesla teplota pod 18°C. Takové teplé dny byly 4.-5., 17.-19. a 22. července.
Bouřka se v tomto měsíci objevila celkem 7-krát.
Srpen
Srpen byl ještě teplejší než červenec. První tři dny se teploty pohybovaly v průměru přes den kolem 28°C, v noci kolem
15°C. Od 4. srpna se opět vyhouply přes den v průměru kolem 34°C, v noci neklesly pod 18°C, bylo jasno, občas polojasno
a takové horké dny vydržely v kuse do 15. srpna, kdy přišla bouřka a teploty klesly přes den na 25°C, na tři dny se i zatáhlo
a přišly dešťové přeháňky. Poslední týden v srpnu už byly opět průměrné denní teploty kolem 30°C, převážně jasno.

Září
První den v září byla ještě teplota přes den 32°C, večer ale přišla bouřka a déšť a teploty klesly na 20°C přes den, v noci
bylo kolem 15°C, převážně bylo polojasno, občas déšť. Dne 16. září se teplota na dva dny ještě vyhoupla na průměrných
28°C, ale 18. září celý den pršelo, teplota klesla na 17°C a při polojasnu, občas dešťové přeháňce nám tyto teploty vydržely
do konce měsíce. Poslední den bylo polojasno, ale teploty již jen 15°C.
Říjen
Začátek října byl slunečný, teploty se pohybovaly přes den kolem 17°C, v noci kolem 6°C. Od 7. října se ale zatáhlo
a teploty začaly pomalu klesat na průměrných 12°C přes den a 5°C v noci do konce měsíce. Většinou bylo zataženo
s přeháňkami. Od 25. října foukal nepříjemný vítr.
Listopad
Do 6. listopadu bylo polojasno a teploty se pohybovaly přes den kolem 14°C, v noci kolem 2°C. Od 7. listopadu
se vyhouply teploty na 16°C, zataženo, občas přeháňky. Dne 21. listopadu teploty klesly přes den na +4°C, byla první
sněhová přeháňka. V noci klesl prvně teploměr pod bod mrazu – bylo -2°C. Tyto teploty vydržely při zataženu skoro do
konce listopadu. Jen na poslední dva dny se při dešťové přeháňce rtuť teploměru vyšplhala na 5°C. Souvislé vrstvy sněhu
jsme se ale nedočkali.
Prosinec
Prosinec byl sychravý, zatažený, větrný, občas mlha – průměrné denní teploty se pohybovaly kolem +7°C, v noci kolem
+2°C. Občas dešťová přeháňka. Na Štědrý den bylo +6°C, zataženo a foukal vítr. Sněhu jsme se dočkaly 28. prosince
dopoledne, kdy při husté vánici napadlo kolem 10 cm. Bohužel ale teplota se druhý den pohybovala kolem +10°C, tedy sníh
hned roztál a konec roku byl polojasný, s průměrnou teplotou kolem +3°C přes den, v noci kolem -3°C.

Souhrn srážek v roce 2015
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Zaznamenala Petra Dolejšová

3. Průmysl a obchod
V roce 2015 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:

Česká pošta
Instalatérské a topenářské práce – pan Karel Mráz
Instalatérské a topenářské práce – pan Petr Žák
Kadeřnictví – paní Pánková (dojíždí do kadeřnictví ve „zdravíčku“ 2x týdně z Dolan)
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Kosmetika a pedikúra – Eliška Hucová
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Obchod „Na městečku“ - paní Markéta Kalinová
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Pivovar a restaurace Stará škola – pan Pavel Štulc
Restaurace U Baláků – Marcela Baxová
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

4. Úprava obce
Informovanost občanů
Městys Chudenice zřídil pro své občany službu zasílání informačních sms a informačních mailů. Vedení městyse si bylo
vědomo, že důležitou roli v sounáležitosti s děním v obci hraje hlavně informovanost občanů, a tak se snažili co nejvíce
vylepšovat způsob, jak dostat informace k co největšímu počtu obyvatel. Zřídily tedy tzv. infomativní maily a sms. Každý
občan Chudenicka, včetně "chalupářů", byl osloven s možností, že se může přihlásit do seznamu zájemců o zasílání
aktuálních informací o dění v obci. Tuto službu většina oslovených obyvatel s vděčností využívá.
Dále byly webové stránky obce doplněny o zápisy a usnesení ze zasedání ZM od roku 2004, jsou pořizovány nově
audiozáznamy ze zasedání ZM, jsou k dispozici na těchto stránkách strategické dokumenty obce a nově je tam vložena
sekce Pomoc občanů, kde je podrobně napsaná památková ochrana objektů – dotační tituly, pracovní nabídky aj.
Finanční analýza
Po říjnových komunálních volbách v loňském roce, si nechalo nové vedení Úřadu městyse Chudenice zpracovat analýzu
ekonomické situace městysu. Prezentace této analýzy proběhla na lednovém veřejném zasedání chudenických zastupitelů.
Zastupitelstvo tak rozhodlo, že dokončí rozpracované dotační projekty, žádné další velké akce se plánovat nemohou, a tedy
budou se hlavně soustředit na údržbu a opravy infrastruktury v obci.
Kostel sv. Jana Křtitele
Po celkové rekonstrukci, která probíhala od podzimu 2014, se chudenický kostel také dočkal letos v březnu nových
zvonů. O rekonstrukci kostela jsme psali již v loňském roce, její součástí bylo právě odlití dvou zvonů. Původní zvony byly
zrekvírovány v roce 1942 pro válečné účely a zůstal jen nejstarší, zvon Matouš z roku 1496, který byl zrestaurován na místě.
K novým zvonům byly vyrobeny i dva nové cimbály k hodinám. Prvního března je přijel vysvětit plzeňský biskup František
Radkovský. Svěcení zvonů přilákalo ke kostelu desítky lidí.
Podmínkou dotace na rekonstrukci kostela bylo částečné zpřístupnění veřejnosti. Tuto službu zajišťuje podle smlouvy
s plzeňským biskupstvím Úřad městyse Chudenice. Prohlídky kostela jsou součástí prohlídkových okruhů Starého
czerninského zámku jako čtvrtý prohlídkový okruh. Kostel je přístupný stejně, jako otevírací doba zámku. Prohlídky je
možné si předem objednat telefonicky nebo mailem, popřípadě se domluvit na pokladně Starého zámku. Správa zámku tedy
zajišťuje ranní otevírání kostela, prohlídky s výlezem do kostelní věže a úklid kostela po prohlídkách.

Umístění nových kontejnerů a úprava okolí
Nově byl zřízen tzv. "sběrný dvůr" za budovou bývalé ZŠ v Chudenicích pro chudenické občany. Byl tam umístěn jeden
kontejner na kovový šrot a zřízena plocha na bioodpad. Další vekoobjemový kontejner byl umístěn u hřbitovní zdi, u kaple
sv. Anny. Tím se zlikvidovala černá skládka, která byla nad studní. U hřbitova se také odstranily nebezpečné dřeviny, které
ohrožovaly hrobová místa a byly vymněněny staré nefunkční kovové vrata za nové.
Rekonstrukce Mírového náměstí a přístupových cest k památkám II. etapa
Na konci letošního června proběhla kolaudace druhé etapy oprav Mírového náměstí. Práce na této rekonstrukci započaly
sedmého dubna. V rámci této akce byly zhotoveny nové kanalizační přípojky, byla posunuta a zhotovena nová autobusová
zastávka, nové chodníky, vznikla nová parkovací místa a kolem rybníka, Staré školy a do kouta byl udělán nový asfaltový
povrch v kombinaci se žulovým. Celková částka na tuto realizaci byla cca 7,5 miliónů korun, z toho 85 % nákladů pokryla
dotace z regionálního operačního programu.
Zahradní ulice
V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci spodní části Zahradní ulice. Bylo zajištěno
stavební povolení a vše připraveno pro pořízení finančních prostředků z dotačních programů, či z rozpočtu obce. Byla
podána žádost o dotaci na plzeňský kraj. Městys Chudenice získal dotaci ve výši 160 000,- Kč na vyměnu šoupat, které bylo
potřeba vyměnit, včetně kompletního kanalizačního řadu. Rozpočet na kompletní rekonstrukci činil 2 792 621,- Kč,
na výměnu šoupat se obdržela tedy dotace ve výši 160 000,- Kč a výměna kompletního kanalizačního řadu činila dalších
550 000,- Kč. Vše bylo hrazeno z vlastních zdrojů městyse Chudenice. Kolaudace Zahradní ulice proběhla 22. října 2015.

5. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2015 ve světě
Islámští teroristé zastřelili 12 lidí v redakci Charlie Hebdo – 7. ledna napadli tři muži ozbrojení útočnými puškami
a granátometem v Paříži redakci satirického magazínu Charlie Hebdo. Úřady potvrdily 12 mrtvých. Následovala
několikadenní honička na pachatele, při níž zemřeli čtyři rukojmí v košer obchodě a policistka. V Paříži byl vyhlášen
nejvyšší bezpečnostní stupeň.
Západní vojáci se dostali do prvního pozemního střetu s Islámským státem – 20. ledna se příslušníci kanadských
speciálních sil v Iráku dostali do přestřelky s bojovníky Islámského státu, oznámil brigádní generál Michael Rouleau.
K incidentu došlo, když vojáci zavítali k jednotkám pešmergů u frontových pozic na severu země. Šlo vůbec o první veřejně
známý pozemní střet západních vojáků s Islámským státem v Iráku.
Tajemný signál z kosmu je „druhá Země”, vědci potvrdili existenci planety Gliese 581d – 7. března londýnští
astronomové našli nové důkazy o existenci Zemi podobné planetě, která leží v relativní blízkosti Sluneční soustavy.
Nejnovější výzkum tajemných signálů z 22 světelných let vzdálené planety Gliese 581d potvrzuje podle astronomů její
existenci. Exoplaneta Gliese 581d v souhvězdí Vah má splňovat podmínky pro život a je dvakrát větší než Země. Obíhá
hvězdu Gliese 581 (GJ 581), objevenou v roce 2009.
Historická schůzka Obamy a Castra trvala přes hodinu – 11. dubna, po více než půlstoletí, se v rámci celoamerického
summitu v panamské metropoli sešli k jednání nejvyšší představitelé Spojených států a Kuby. Americký prezident Barack
Obama a kubánská hlava státu Raúl Castro spolu jednali více než hodinu a probrali řadu témat včetně lidských práv.
Na vyškrtnutí Kuby z amerického seznamu států podporujících terorismus však nedošlo.
Nepál zasáhlo ničivé zemětřesení, zemřely tisíce lidí – 25. dubna otřáslo Nepálem zemětřesení o síle 7,9 stupně
Richterovy škály, které kromě jiného strhlo lavinu v oblasti Mount Everestu. Vyžádalo si tisíce mrtvých. Oběti hlásily
i okolní státy: Indie, Bangladéš, Tibet. Do oblasti okamžitě zamířila zahraniční pomoc, včetně té z Česka.

Jih Evropy vzali uprchlíci ztečí - 31. května při jedné z největších uprchlických vln od ledna bylo ve Středozemním moři
během víkendu zachráněno asi 5000 běženců z Afriky a Blízkého východu. Hranice se otevřely. Ukázalo se, že další stovky
tisíc imigrantů budou přicházet. Jejich příliv postavil proti sobě státy EU.
Tragédie války v Sýrii: 230 618 mrtvých, z toho 11 493 dětí – 9. června oznámila organizace SOHR, že válka v Sýrii
už má přes 230 000 obětí. Ta dění v zemi sleduje z exilu v Londýně. Mezi mrtvými bylo nejméně 69 494 civilistů, z toho
11 493 dětí a 7371 žen. Skutečné počty jsou však pravděpodobně vyšší, upozornila agentura AFP.
V Albánii nalezli v rozstříleném autě dva mrtvé Čechy – 4. července našli v albánském národním parku Thethi dvojici
českých turistů v rozstříleném vozidle. Pocházeli z Klatovska, v zemi trávili dovolenou. Policie brzy dopadla dvacetiletého
pachatele, který se přiznal, že se je snažil okrást. Když se bránili, zastřelil je.
Masivní výbuch otřásl čínským Tchien-ťinem, byl vidět i z vesmíru – 12. srpna otřásl silný výbuch severočínským
městem Tchien-ťin. K explozi viditelné z kosmu došlo, když byl v tamní průmyslové zóně přemisťován náklad výbušnin.
Nemocnice přijaly stovky lidí. Tlaková vlna z exploze prý byla cítit několik kilometrů daleko.
Islámský stát vyhodil do povětří starověký chrám v Palmýře – 23. srpna radikálové z Islámského státu srovnali se zemí
starověký Baalův chrám v syrském městě Palmýra, které dobyli v květnu a v němž předtím poničili řadu památek. Dva tisíce
let stará stavba se nacházela v komplexu antických ruin, poničena byla už dříve při střetu syrských vládních vojsk s rebely.
Unie rozhodla o přerozdělení uprchlíků podle kvót – 22. září hlasovali ministři vnitra EU pro návrh rozdělit postupně 120
000 migrantů mezi země EU „velkou většinou“. Ministr vnitra Milan Chovanec na Twitteru oznámil, že proti byly Česká
republika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko, Finsko se zdrželo.
Rusové se odvážili nad Islámský stát a bombardovali Palmýru – 6. října ruské vojenské letouny bombardovaly cíle
v Palmýře, historickém městě, které od května okupoval Islámský stát. Jednalo se o první úder ruského letectva na území,
jež IS dlouhodobě kontroluje. Podle zprávy Rusové zničili dvacet obrněných vozidel, tři muniční sklady a tři odpalovací
zařízení.

Teroristé zabíjeli v Paříži. Zemřelo 130 lidí – 13. listopadu si vyžádaly teroristické útoky Islámského státu v Paříži 130
mrtvých. Při sérii šesti násilných incidentů, při kterých útočníci stříleli do davu či páchali sebevražedné atentáty, utrpěly
navíc zranění další čtyři stovky osob. Po jednom z nejhorších teroristických útoků v Evropě se rozjely rozsáhlé bezpečnostní
akce. Pachatele se podařilo vystopovat v Belgii.
Severní Korea má vodíkovou bombu, naznačil Kim – 10. prosince naznačil severokorejský vůdce Kim Čong-un
v projevu v Pchjongjangu, že Severní Korea vyvinula vodíkovou bombu. Země už provedla tři testy jaderné nálože
a vysloužila si zavedení mezinárodních sankcí. O ještě mocnější vodíkové pumě ale dosud severokorejské vedení
nehovořilo.
Udržíme oteplování pod 2°C, dohodl se celý svět v Paříži – 12. prosince se rozhodli země světa do konce století udržet
globální oteplování výrazně pod dvěma stupni Celsia ve srovnání s předindustriální érou. Na klimatické konferenci v Paříži
se na tom po 13 dnech jednání dohodly delegace všech 196 zúčastněných zemí.

Vybrané události roku 2015 v České republice
Strany podepsaly koaliční smlouvu – 6. ledna podepsali lídři stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL v pondělí ve Sněmovně
koaliční smlouvu, která popisuje program a principy spolupráce vznikající trojkoalice. Vláda má mít 17 postů včetně
premiéra a dvou ministrů bez portfeje. ČSSD obsadí v kabinetu osm křesel, ANO šest a lidovci tři. Koalice se může v dolní
parlamentní komoře opřít o 111 hlasů.
Koruna po deseti letech prolomila hranici 25 korun za dolar - 23. ledna koruna prolomila hranici 25 Kč/USD a dostala
se na hodnotu 25,01. Následuje tak oslabování eura vůči dolaru po rozhodnutí Evropské centrální banky o masivních
nákupech vládních dluhopisů v eurozóně. Naposledy stál dolar 25 korun v roce 2005.
Do Česka dorazila první skupina krajanů z Ukrajiny – 3. března přijela do Prahy v úterý v podvečer první skupina
krajanů z Ukrajiny, kteří se kvůli obavám z bezpečnostní situace v zemi rozhodli přestěhovat do Česka a získali tu povolení
k trvalému pobytu. Autobus přivezl na nádraží Florenc 44 lidí z východo-ukrajinského Čechohradu, který leží nedaleko míst
nedávných bojů mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty.

Češky unesené v Pákistánu se dostaly na svobodu – 28. března se dvě 27leté Češky, Antonie Chrástecká a Hana
Humpálová, které byly uneseny 13. března 2013 v Pákistánu, dostaly na svobodu. Oznámila turecká média. Český stát
následně uvedl, že za ně nezaplatil žádné výkupné. Dívkám ze zajetí pomohla podle oficiální verze turecká neziskovka.
Vláda se rozhodla zaplatit obří účet za ProMoPro: 848 miliónů korun – 22. dubna se kabinet Bohuslava Sobotky
(ČSSD) rozhodl zaplatit za chybu vlády Mirka Topolánka (ODS). Rozhodl se z vládní rozpočtové rezervy uvolnit 848
miliónů korun. To je částka, kterou finanční úřad vyčíslil jako škodu za to, že Úřad vlády v roce 2008 udělil firmě ProMoPro
zakázku bez výběrového řízení.
V Praze je nejnižší nezaměstnanost z celé Evropské unie – 2. května se Praha spolu s německým regionem Oberbayern
(Horní Bavorsko) dělila o první místo s nejnižší regionální nezaměstnaností. Podle Eurostatu dosahovala v roce 2014 jen 2,5
procenta. Naopak nejvyšší nezaměstnanost měla španělská Andalusie z 34,8 procenta lidí bez práce.
Ve Varech bodovali Češi. Glóby si odnesli Třeštíková, Hádek a Mihulová – 11. července slavili čeští filmaři v Karlových
Varech nebývalé úspěchy. Hned tři si odnesli Křišťálové glóby. Režisérka Helena Třeštíková za nejlepší dokument nad 60
minut, Alena Mihulová a Kryštof Hádek je získali za své herecké výkony. Velkou cenu poroty jinak obdržel americký
snímek Bob a stromy.
Rath dostal osm a půl roku vězení a přišel o zabavený majetek - 23. července poslal středočeský krajský soud bývalého
hejtmana a poslance Davida Ratha na osm a půl roku do vězení. Spoluobžalovaná podnikatelka Lucia Novanská dostala
pětiletý trest. Advokáti obou aktérů případu údajné korupce ve Středočeském kraji se proti rozsudku odvolali.
Finanční správa odhalila rekordní podvod s DPH za 4,5 miliardy – 1. září odhalila dosud největší případ krácení DPH
finanční správa. Kontrolami dvou firem zjistila podvod při obchodech s drahými kovy ve výši 4,5 miliardy korun. V úterý
o tom informovala mluvčí generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Finanční správa zajistila u firem asi
160 miliónů korun.
Tunelem Blanka už jezdí auta – 19. září byli první řidiči v sobotu kolem 14:40 vpuštěni do tunelového komplexu Blanka.
Šestikilometrový tunel byl zprovozněn po osmi letech budování a se čtyřletým zpožděním. Rychlost v rámci zkušebního

provozu byla stanovena na 50 km/h. Stavba Blanky stála hlavní město i s napojením na Strahovský tunel 43 miliard korun,
tedy o deset miliard víc, než bylo původně plánováno.
Recesisté vyvěsili na Pražském hradě obří rudé trenky – 20. září vyvěsili obří rudé trenky nad Pražským hradem
recesisté ze skupiny Ztohoven. Tvrdili, že patří prezidentovi Miloši Zemanovi. Incident vyvolal diskusi o tom, kde končí
svoboda umění, vedl k odvolání několika mužů odpovědných za ochranu Hradu.
Karel Gott byl převezen do nemocnice – 27. října byl zpěvák Karel Gott hospitalizován v pražském Institutu klinické
a experimentální medicíny (IKEM) a zrušil svá vystoupení. Média nejdříve spekulovala, že 76letého umělce trápí srdeční
arytmie, záhy se ovšem ukázalo, že bojuje s rakovinou.
Pražská koalice je mrtvá. Byla jako chromá kachna, prohlásil Sobotka – 10. listopadu skončila definitivně koalice
ANO, ČSSD a Trojkoalice (Strana zelených, lidovci a STAN) v Praze. Zástupci ČSSD uvedli, že ztratili důvěru
k Trojkoalici a situaci označili za rozvod. Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že tak vygradovaly problémy, které koalice měla
už delší dobu. Podle ANO Trojkoalice nevysvětlila své chování na zastupitelstvu. Hnutí chce o řešení jednat společně se soc.
dem. Vylučuje nicméně spolupráci s TOP 09.
Švýcaři zadrželi europoslance Ransdorfa, chtěl vybrat 350 miliónů eur – 3. prosince zadržela švýcarská policie českého
europoslance Miloslava Ransdorfa (KSČM). Byl zadržen v bance v Curychu s třemi Slováky, kteří se snažili vybrat
na falešné dokumenty 350 miliónů eur (asi 9,45 miliardy korun). Ransdorf byl den na to propuštěn. Jeho partaj se za něj
postavila. Policie záhy uvedla, že pravděpodobně naletěl podvodníkovi.
Úřady v JAR přemístily Krejčíře mezi nejnebezpečnější vězně – 13. prosince přemístila jihoafrická vězeňská služba
Radovana Krejčíře do věznice s nejpřísnější ostrahou. Učinila tak poté, co jej v září přistihla uprostřed příprav na útěk z jeho
tehdejšího vězení. Jak v neděli informoval jihoafrický zpravodajský portál SABC, byl Krejčíř umístěn podle všeho
do nápravného zařízení eBongweni, kde jsou nejnebezpečnější vězni v zemi.
Extrémní teplo o Vánocích vyhnalo rtuť teploměru k 17 stupňům – 26. prosince panovalo v Česku na prosinec extrémně
teplé počasí. Ze 139 stanic, které fungují alespoň 30 let, jich rekord pro 26. prosinec překonalo rovných sto. Na osmi
místech dokonce padla teplotní maxima pro celý prosinec. Nejtepleji bylo v Děčíně, kde naměřili 16,8 stupně Celsia, uvedl
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

6. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí
10. 1. 1950 zemřel spisovatel, překladatel, režisér, Národní umělec Jaroslav Kvapil (narodil se 25.9.1868 v Chudenicích)
16. 8. 1880 se narodil v Chudenicích světoznámý entomolog, prof. Jan Roubal (zemřel 19. 7. 1971 v Praze)
5. 3. 1795 zemřel hudební skladatel a violoncelista Josef Rejcha (narodil se 13.3.1752 v Chudenicích)

Kulturní, společenské a politické události


















1.1. - Novoroční výstup na rozhlednu Bolfánek, z ochozu zahrálo hornové trio
30.1. - Hasičský bál v tělocvičně bývalé základní školy, hrála kapela “Skalanka”
31.1. - Posvěť Brázdu” - vycházka Chudenickem
14.2. - 16. Házenkářský bál v tělocvičně bývalé základní školy, hrál “pan Šobr”
21.2. - Maškarní tancovačka pro děti, restaurace a pivovar Stará škola
28.2. - Masopust – tradiční průvod masek obcí, večer Maškarní bál v tělocvičně bývalé ZŠ
1.3. - Slavnostní svěcení nových zvonů pro kostel sv. J. Křtitele
14.3. - Přednáška na Bolfánku – Vznik a vývoj Chudenického parku, Markéta Šantrůčková, RNDr. et PhDr., Ph.D.
12.4. - Znovuvysvěcení zrekonstruovaného kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích
25.4. - Den země na Bolfánku, otevření “Rusalčiny stezky”
8.5. - “Po stopách Adolfa Roubala”, procházkový cyklus “Toulky po krásách Chudenicka”
22.-24.5. - Seminář na Bolfánku – Etikoterapie s MUDr. Vladimírem Vogeltanzem
29.5. - Noc kostelů (prohlídky kostela sv. J. Křtitele, Muzea J. Dobrovského, rozhledny Bolfánek)
30.5. - O pivovarský pohár Staré školy, turnaj ve volejbalu
30.5. - Tradiční jarní úklid Americké zahrady
12.6. - Tanec Praha, Mezinárodní festival tance a divadla, rozhledna Bolfánek
13.-14.6. - Víkend otevřených zahrad-komentované prohlídky a výstava v Americké zahradě a Karolíniny louky




























13.6. - Pan Žabák, Teátr Vaštar zahrál představení na Bolfánku
13.6. - Můří noc – entomologická exkurze zaměřená na noční motýly
17.6. - O hradu Pušperk, přednáška v knihovně městyse Chudenice, Petr Kastl z Těšovic a Josef Babka z Roupova
20.6. - Dětský den “Na divokém západě” - na Jalovčí
21.6. - Vycházka ke zřícenině Pušperk, procházkový cyklus “Toulky po krásách Chudenicka”
26.6. - Koncert JONO BONO HEYES + THE MAMA YEVA (NZ), Amfiteátr na Bolfánkku
27.6. - Koncert k oslavě začátku prázdnin, Chlumčanský sbor Rarášci a Tamtamy, Starý zámek
7.7. - “9 týdnů baroka”, EHMK Plzeň 2015, celodenní akce celým Chudenickem
24.7. - PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND, Amfiteátr Bolfánek
24.-25.7. - Noční oživené prohlídky Starého zámku na téma “Strašidelné noční prohlídky (pro děti i dospělé)“
25.-26.7. - Historický šerm na nádvoří Starého zámku – Šermdivadlo Clatonia “Mistr Jan a bratr Jan”
25.7. - Ohňová show “Inferno” na nádvoří Starého zámku
26.7. - Staročeský jarmark na nádvoří a před Starým zámkem v Chudenicích
26.7. - Natáčení pohádky “O kouzelném jablku”, Starý zůmek
30.-31.7.a 1.-2.8. - Chudenická Rusalka bledá, průvodce operou Rusalka, amfiteátr Bolfánek
8.8. - Hudební minifestiválek moravských alternativních kapel, Amfiteátr na Bolfánku
15.8. - První chudenická lávka, koupaliště Slatina u Chudenic
26.8. - Taneční řádění ve škole – pro děti i dospělé, Pivovar a restaurace Stará škola
28.8. - Výprava 2015, Navažské flétny a obří gongy, Amfiteátr na Bolfánku
5.9. - Dlouhý, široký a Krátkozraký, Divadelní společnost Holýšov, Amfiteátr Bolfánek
19.9. - Hra o Rusalce, loutkové divadlo Dolaňáček, nádvoří Starého zámku
26.9. - Výstava květin, ovoce a zeleniny a rukodělných výrobků místních žen a dětí, tělocvična Chudenice
16.10. - Pletení zvonečků z drátků, Tvořilka městyse Chudenice
18.10. - Procházka na Bělýšov, procházkový cyklus “Toulky po krásách Chudenicka”
28.10. - 0-tý ročník krosového běhu chudenickým Zďárem, TJ Sokol Chudenice
28.10. - Oživené prohlídky Starého zámku na téma “Strašidelné prohlídky (pro děti i dospělé)“










7.11. - Lampionový průvod Chudenicemi, MŠ Platnetka ve spolupráci s Restaurací Stará škola
21.11. - Podzimní úklid Americké zahrady
28.11. - Rozsvícení vánočního stromu na městečku v Chudenicích
4.12. - Mikulášská tancovačka v sále Restaurace Stará škola
12.12. - Kavkaz Ride 15, promítání fotografií a přednáška, restaurace Bolfánek
20.12. - Slunovrat, zážitková vycházka od kaple sv. Anny po rozhlednu Bolfánek se zamyšlením
27.12. - 1.vánoční turnaj ve stolním tenisu, tělocvična bývalé ZŠ
30.12. - Zimní vycházka Chudenice – Zíchov, procházkový cyklus “Toulky po krásách Chudenicka”

Školství
Mateřská škola Planetka, se školním vzdělávacím programem “Spolu na planetce” je zaměřen na environmentální
a ekologickou výchovu, výchovu k udržitelnému rozvoji – uspokojování fyziologických a psychických potřeb dětí,
zajišťování jejich zdravého harmonického vývoje, a tak položení u dětí základů k takovému způsobu života, který je prevencí proti sociálně patologtickým jevům a koresponduje s principy udržitelného rozvoje.
V letošním roce byla snaha postupně zlepšit úroveň mateřské školy. Pořídily se nové matrace, peřiny a polštáře, nové
ložní prádlo, nové ručníky a boxy na ručníky do umýváren, stolečky na servírování jídel, jídelní soupravy pro děti, nové
závěsy a nové šatnové boxy. Z herních prvků například molitanové či korkové stavebnice, kouzelný písek, nové vkládačky,
skládačky, didaktické stolní hry a jiné. Všechny nové pomůcky se pořizují přednostně z přírodních materiálů.
Děti s pomocí personálu si vytvořili bylinkové záhonky a záhonek na pěstování nenáročné zeleniny.
Co se týká aktivit – MŠ Planetka pořádala nebo spolupracovala na akcích jako byla Masopustní slavnost, Brigáda odvoz
hlíny – na vyvýšené záhony, Jarní slavnost – vynášení Mořeny, Velikonoční slavnost (koleda po městečku), Zápis do MŠ
Chudenice, Výstava prací dětí Den Země, Den dětí, Školní výlet – Pohádková stezka Šumavy, Slavnostní rozloučení
se školáky – Jánská slavnost, četné návštěvy místní knihovny, Bolfánku či Starého zámku, Prázdninovou diskotéku,
Moštování, Martinskou slavnost, Lampionový průvod, Mikulášskou tancovačku, Rozsvícení vánočního stromečku.

Knihovna městyse Chudenice
V letošním roce došlo k velkým změnám v knihovně, a to jak personálním, tak i umístěním. V květnu opustila tento post
dlouholetá chudenická knihovnice Jana Dostálová a městys vyhlásil konkurz. Novou knihovnicí se stala Lenka Homolková
z Lučice. Její vizí bylo a je, aby se knihovna stala centrem kultury Chudenic a okolí. Vznikl projekt “Toulky po krásách
Chudenicka”, který má za cíl stmelit občany Chudenicka a zároveň seznámit se zajímavými místy v okolí a jejich historií.
První vycházka byla pojmenovaná “Po stopách Adolfa Roubala”, dále pak Vycházka ke zřícenině hradu Pušperk, Vycházka
na Zíchov, Vycházka na Bělýšov a další.
Další změnou bylo přestěhování chudenické knihovny ze stávajících prostor do bývalé jídelny ZŠ, za účelem úspory
za topení. V nových prostorách knihovny byl zřízen dětský koutek, studijní a odpočinková část, k dispozici jsou 2 počítače
s připojením na internet – pro členy knihovny zdarma. Také zde vznikly tzv. “Čtecí čtvrtky” a jsou určeny dětem od 6 let.
Cílem je přilákat děti do knihovny a navštěvuje ho cca 8 čtenářů.

Tvoření pro ženy
Tento nový projekt Chudenic založila a vedla paní Dagmar Stelzerová a paní Eva Koňasová. První setkání proběhlo
okolo velikonoc. S místními a později i ženami z blízkého okolí se scházely a učily je základy různých technik – Quilling,
Fimo, pedig, či drátkování. Nejvíce oblíbené bylo hlavně pletení pedigových ošatek, táců a košíčků. Dne osmého listopadu
se sešly na pletení pedigových zvonečků, v dalších termínech na výrobu korálkových náramků a vánočních patchworkových
koulí. Některé z těchto výrobků pak zdobilo chudenický vánoční stromeček na náměstí.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského
Letošní rok byl skutečně vydařenou turistickou sezónou – zámek navštívilo o zhruba 800 návštěvníků více než
v loňském roce. Celkem to bylo cca 5 tisíc návštěvníků za celý rok, což je zhruba o 1500 návštěvníků více než před dvěma
lety. Může se to přičítat novým webovým stránkám Starého zámku (www.zamekchudenice.cz), nebo v loňském roce nově
zpřístupněným prostorám a díku tomu také jeho větší propagaci v médiích a v nových propagačních materiálech. V letošním
roce se pořádalo šest kulturních akcí, které navštívilo zhruba 1250 návštěvníků. Tři z nich se můžou označit za opravdu
vydařené, tedy co se týká návštěvnosti. Byly to denní oživené prohlídky v rámci akce "9 týdnů baroka", kdy se provádělo
i v kostele sv. Jana Křtitele. Dále v rámci akce "Noc kostelů" bylo otevřené i Muzeum J. Dobrovského - expozice farnosti
Chudenic a zámecká kaple. Velmi vydařenou akcí byly o chudenické pouti "Strašidelné oživené prohlídky" zámku. Ohlas

byl tak veliký, že se v sobotu přidávaly navíc čtyři prohlídky a přesto se všichni návštěvníci nedostali. Zámkem o těchto
oživených prohlídkách prošlo kolem 440 osob, což je o 180 osob více, než v letech předešlých. Pro velký zájem se
"Strašidelné prohlídky" konaly ještě jednou, u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu a rovnou i jako
ukončení turistické sezony. Za jeden den prošlo zámkem 350 spokojených návštěvníků.
Započalo se se zpracováváním evidenčních karet muzejních předmětů do elektronické podoby, z důvodu budoucího
přihlášení do celorepublikového seznamu CES (Centrální evidenční systém). Dále se připravuje nová propagace Starého
zámku a nově „Chudenicka“ jako celku. Na příští rok se plánuje zpřístupnit malou zahrádku směrem ke školce, kde je vidět
jediná dochovaná bašta původní gotické tvrze a z bývalé moštárny na nádvoří se buduje "Denní místnost pro návštěvníky
zámku". Zde si budou moci posedět před či po prohlídce zámku, udělat si kávu či čaj a přečíst, popřípadě si i odnést knihu,
která byla vyřazena z fondu knihovny Plzeňského pivovaru.

Rozhledna Bolfánek a kaple sv. Wolfganga
Hlavním letošním projektem bylo vyhotovení “Muzejní expozice v rozhledně Bolfánek”, která je umístěná ve zděných
prostorách bývalé kruchty a částečně i v obou dřevěných podlažích. Smyslem této expozice je seznámit návštěvníky nejen
s historicky-stavebním vývojem na samostném vrcholu Žďáru, ale hlavně se samotnou postavou řezenského biskupa
sv. Wolfganga a jeho historickým významem pro české dějiny. Součástí projektu “Expozice” byla rekonstrukce již
zchátralého dřevěného schodiště, rozšíření zabezpečovacího systému a drobná úprava elektroinstalace. Projekt byl podpořen
dotací EU (87%) a zbylých 13% uhradil úřad městyse Chudenice formou zproštění nájemného o.s. Otisk za provozování
rozhledny cca na 2 roky.
V přírodním amfiterátru byl i letos velice bohatý kulturní program. Konal se již tradiční Novoroční výstup na Bolfánek,
Den země, v celostátní akci “Noc kostelů” byly rozsvíceny svíčky jako náznak, kde stával poutní kostel sv.Wolfganga,
celostátní akce “Víkend otevřených zahrad”, v rámci projektu “9 týdnů baroka” se nedaleko Bolfánku konala tzv. Kozí
vojna, večer byl spuštěn, jako vrchol barokních Chudenic, Barokní ohňostroj na Bolfánku. Konalo se zde mnoho dalších
koncertů a skvělých divadelních představení. Dalšími aktivitami provozovatele rozhledny Bolfánek, které jsou již
samozřejmostí, je celoroční údržba arboreta Americká zahrada. Jarní úklid, sekání trávy, hrabání listí.

Charita
Středisko charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy, nad úřadem městyse.
Vedoucí je paní Lenka Převrátilová a jako další pracovnice charity paní Zuzana Navarová. Celkem se starají o 45 klientů,
kterým pomáhají v domácnostech, zajišťují nákupy, dovážejí obědy, doprovázejí je k lékaři a na úřady. Jejich cílem je
uspokojení základních potřeb, aktivizace uživatelů za účelem udržení, zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základních
životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domově.

Místní organizace
Na veřejném dění v Chudenicích se v roce 2015 podílely tyto místní organizace:
SDH Chudenice – na konci roku 2014 proběhla výroční členská schůze. Na této schůzy byl zvolen novým starostou sboru
pan Petr Lucák. Záměr vedení SDH v tomto roce byl zúčastnit se několika hasičských soutěží a podílet se na dění a pomoci
občanům v obci. V letošním roce sdružoval sbor dobrovolných hasičů v Chudenicích celkem 69 členů, z toho 7 žen.
Letošní tradiční soutěž proběhla v Přetíně, kde SDH Chudenice reprezentovala tři družstva. Dvě postoupila do vyřazovací
soutěže konané v Mochtíně. Dále chudeničtí hasiči pořádali soutěž historických stříkaček PS-8 na Jalovčí. Zúčastnili se také
již tradiční noční soutěže v Přetíně, kde se umístila na 2. a 4. místě z 28 zúčastněných družstev.
Výjezdovou jednotku JSDH tvoří 20 členů a je zařazena do JPO 3 s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Tvoří
ji 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstva, 6 strojníků a 10 hasičů. Letos například vyjížděli k padlým stromům k Přetínu,
k Chocomyšli, k Černíkovu, k požáru pole u Poleně, u Výrova, u Trnčí a u Ptenína.
Členové SDH se nemalou měrou podílí na dění a pomoci občanům v obci. Čistili obecní koupaliště, kanalizaci, kanály
a ČOV, odstraňovali nebezbečné stromy na hřbitově, zalévali nově osázené rostliny na náměstí a doplňovali studnu
na hřbitově v období sucha, odstarňovali rozbitý plot u bývalé ZŠ. Z kuturních akcí již tradičně započnou nový rok svým
Hasičským bálem kulturní a společenské vyžití v Chudenicích – letos obzvlášť úspěšně, jelikož pozvali skupinu Skalanka
(tančilo se a hrálo od osmi hodin večer až do čtvrté ranní). Dále se podílejí na pořádání Masopustního průvodu a maškarního
bálu, na zdobení a stavění máje, účastní se různých turnajů a srandamačů.

Myslivecké sdružení Žďár Chudenice – Myslivecký spolek Žďár Chudenice – aby Myslivecké sdružení vyhovělo
požadavkům zákona, muselo splnit několik změn týkající se přejmenování na MYSLIVECKÝ SPOLEK, přijetí nových
stanov, provozního řádu a založení nového účtu. Pověření členové se tohoto úkolu ujali a vypracovali vše na první pokus.
Myslivecký spolek Žďár Chudenice měl v letošním roce celkem 20 členů, ale jeho věkový průměr neustále stoupá. Z tohoto
důvodu netrpělivě vyhlíží a oslovuje nové a hlavně mladší členy. Lovecké vyžití mají členové při lovu lišek, dále v lovu
srnčí, dančí, mufloní a černé zvěře. Již 15 let pořádají s úspěchem jeden společný hon se sousedy z Chocomyšle a dokazují
tím, že i spolupráce dvou spolků v jiných okresech je možná. Nejen při lovu, ale i při práci se dokáží členové bavit. Letos
odpracovali celkem 1 365 hodin při umisťování plašičů před senosečí, opravách mysliveckých zařízení, sázení stromků
a úklidu příkopů okolo příjezdových komunikací pro městys Chudenice, aby se zde návštěvníkům a turistům líbilo.
Do volné přírody vypustili 50 ks jimi zakoupených a odchovaných bažantů, aby oživili divokou populaci, které se zde
v některých částech honitby daří a aby naši potomci věděli, jak bažant vypadá. Veřejnost byla pozvána na poslední leč
s hudbou – zakončení ročního snažení s mysliveckou tombolou.
Včelařský spolek Chudenice – tato organizace letos měla 36 členů a celkem mají 328 včelstev. Pan Josef Kadlec vede vče lařský kroužek, kam docházelo 5 dětí a dohromady měli 10 včelstev. Z kulturních akcí které pořádal spolek byla trvalá výstava na rozhledně Bolfánek, účast na výstavě zahrádkářů v Chudenicích, včelařská výstava s komentářem v Plzni-Koterov.
Spolek pořádal 9 besed pro včelaře a veřejnost a přednášku na téma “Včelí produkty v lékařství, apiterapie”.
Již tradičně pořádal spolek 18.4. soutěž žákovských kroužků “oblastní kolo”, na kterou se sjíždí mladí včelaři z Plzeňska
a Karlovarska. Členové se scházejí na pravidelných schůzích a pořádají včelařský podvečer “Na včelíně”.
ZO ČZS Chudenice – členové zahrádkářského svazu se schází pravidelně první neděli v měsíci kromě letních prázdnin
a pořádají 5 – 6 odborných přednášek pro členy ZO i pro nečleny. Předsedou zahrádkářského svazu je Josef Řeřicha.
Chudeničtí zahrádkáři se starají o Pomník padlým na náměstí, pomník a sad Hany Kvapilové a letos se pustili
do prořezávání stromů v MŠ a na školní zahradě. V letošním roce to bylo s úrodou jablek všelijaké, přesto ale byl zájem
o moštování veliký. Nový moštovací lis dokáže z jablek dostat maximum šťávy, proto přilákal mnoho lidí nejen z Chudenic,
ale i z blízkého okolí. V září již tradičně (šestý ročník) pořádali členové výstavu ovoce a zeleniny v tělocvičně ZŠ. Tato
výstava měla u lidí velký úspěch – navštívilo ji přes 100 návštěvníků. Poprvé se do výstavy zapojily také děti z chudenické
školky se svými výtvory a ženy navštěvující tvořilku s rukodělnou činností.

TJ Sokol Chudenice
Oddíl národní házené – v letošním roce byly aktivní dvě družstva. Družstvo mužů hraje oblastní soutěž I. třídy. Jarní část
sezóny 2014/2015 zakončili házenkáři na předposledním místě a podzimní část sezóny 2015/2016 bohužel propadlo
družstvo na poslední místo s jednou remízou. Odehrávají velikce vyrovnaná utkání, na které se chodí rádo dívat mnoho
fanoušků. Druhým družstvem je družstvo žen, které sezónu 2014/2015 zakončily na 8. místě z celkem 11 družstev. Podzimní
sezónu 2015/2016 ukončily ženy na 5. místě.
Tradičně se házenkářské oddíly podílejí na kulturním životě obce. Pořádají házenkářský bál, ve spolupráci s SDH Chudenice masopustní průvod a maškarní bál a v letních měsících již tradiční házenkářský “srandamač”, kde se společně s ostatními organizacemi a fanoušky hráči a hráčky loučí s uplynulou sezonou.
Oddíl kopané – v jarní části hráli chudeničtí fotbalisté ve IV. A třídě klatovského okresu, kterou zakončili na druhém místě.
Po odhlášení Janovice B, který byl tedy na prvním místě, se tak podařilo postoupit o třídu výš. Podzimní začátek ve III. třídě
klatovského okresu byl poněkud rozpačitý, ale v posledních zápasech podávali fotbalisté zlepšený výkon, kterým ukončili
podzimní sezónu na krásném 6. místě.
Kromě sportovních činností se hráči fotbalu aktivně podíleli na různých akcích Sokola a na brigádách. O chudenické
pouti v sobotu 25.7. od 13 hodin se konal tradiční turnaj v malé kopané, v neděli 26.7. v 10:00 se konal pouťový zápas se
Slavojem Koloveč.
Společnými silami členové TJ sokola uspořádali v areálu na Jalovčí a jeho okolí dětský den na téma “Na divokém
západě”, 1. Chudenickou lávku v areálu koupaliště Slatina. Ve státní svátek 28. října pořádali v areálu „Na Jalovčí“ 0-tý
ročník krosového běhu chudenickým Žďárem a mezi svátkama uskutečnili 1. vánoční turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně
bývalé ZŠ. Všechny tyto akce byly velice povedené, hojně navštívené a měly spokojené ohlasy.

7. Zdravotnictví
Zdravotnictví
Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová, MUDr. Markéta Kislingerová
Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

8. Pohyb obyvatelstva, život lidí

Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2015
Obec
narození
přistěhovalí
odstěhovalí
zemřelí
stav k 31.12.201 5
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Mužů celkem 363
Žen celkem 375

