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Obecní úřad

Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Josef Beník
Václava Soupírová
Josef Kulich
Jiří Volf
Ing. Karel Kuneš
Ing. Karol Žák
Václav Hájek
Karel Kacerovský

Komise
Kontrolní
Finanční
Školská, kulturní a sociální

Jiří Volf
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

Zaměstnanci obecního úřadu
Účetní, personalistika
Administrativa, matrika
Techničtí pracovníci
Kronikářka obce
Správkyně Muzea J. Dobrovského
Uklízečka

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Karel Bláha
Josef Řeřicha
Miroslava Žáková
Marie Rynešová
Kateřina Ondřejková

2. Průběh roku, počasí
Leden

V prvních lednových dnech se denní teploty pohybovaly kolem 0°C. Ráno se místy objevily přízemní mrazíky, ale většinou
bylo zataženo a deš'tové přeháňky. V druhé polovině měsíce teploty klesly v průměru až na -7°C a až na pár dní bylo jasno.

Únor

V únoru se denní teploty pohybovaly pod bodem mrazu, v průměru kolem -5°C. Ze začátku měsíce bylo jasno. 7. února začal
foukat studený vítr a přidali se sněhové přeháňky. Do 10. února napadlo celkem 16 cm sněhu. Na začátku druhé poloviny měsíce
se oteplilo a bylo po sněhu. Nejtepleji bylo 20. února, kdy se rtuť na teploměru vyhoupla až na +10°C. Poslední dny byla
průměrná denní teplota kolem 0°C, počasí zatažené a foukal studený vítr.

Březen

V první polovině března se teploty pohybovaly kolem 0°C a poletoval denně sníh. Celkem napadlo kolem 15 cm nového
sněhu. Od 18. března již rtuť teploměru neklesla přes den pod 0°C. V průměru se teploty pohybovaly kolem +10°C, převážně
polojasno. Sníh letos nadobro zmizel 24. března, kdy začalo pršet a občasný déšť vydržel až do konce měsíce. Letos se přihlásily
první bouřky již 27. března doprovázené deštěm a teplotou 14°C.

Duben

První dubnové dny byly zatažené a deštivé, s teplotami pohybujícími se kolem 10°C. Oteplilo se 18. dubna a průměrná teplota
do konce měsíce byla 18°C a jasné počasí. Nejteplejším dnem měsíce byl 27. duben, kdy teplota vystoupala na 20°C.

Květen

Květen přinesl poměrně rychlé střídání teplot i počasí. První dny se teploty pohybovaly kolem 12°C, jasno a vítr.
Od 13. května se zatáhlo a i když teploty dosahovaly příjemných 18°C, bylo spíše oblačno, děšťové přeháňky a místy i bouřky.
Nejteplejším dnem byl 22. květen, kdy rtuť teploměru vystoupala na hřejivých 23°C.

Červen

V červnu bylo většinou jasno až polojasno, občas bouřky. Ze začátku měsíce se pohybovaly teploty v průměru kolem 13°C.
Od 8. června se začalo oteplovat až na teploty v průměru kolem 26°C. Nejtepleji bylo 27. června, kdy rtuť teploměru vystoupala
na příjemných 29°C.

Červenec

Červenec letos nadělil nádherné slunečné počasí po celý měsíc, až na pár dní, kdy bylo zataženo či večerní bouřka. Na začátku
měsíce se teplota pohybovala v průměru kolem 26°C. Od 11. července se rtuť teploměru vyhoupla nad 30°C a s průměrnou
teplotou kolem 34°C nám slunečné počasí vydrželo do konce měsíce. Nejchladnějším dnem v měsíci byl 7. červenec s teplotou
20°C, zataženo a večer bouřky. Nejtepleji bylo 27. července, kdy rtuť teploměru ukazovala krásných 37°C.

Srpen

Srpen už tak teplý a slunečný jako červenec nebyl. Většinou bylo polojasno až zataženo a deštivo. Začátek měsíce byl
v průměru kolem 24°C. Konec měsíce už byl v průměru kolem 19°C a slabý déšť. Nejchladnějším dnem byl 16. srpen,
kdy se rtuť teploměru nedostala nad 15 °C.

Září

Počasí v září bylo charakteristické teplotami pohybujícími se kolem 23°C. Většinou bylo jasno či polojasno a foukal jen slabý
vítr. Jen 27. září slabě zapršelo.

Říjen

Začátek října byl zatažený a deštivý, přesto denní teploty se pohybovaly v průměru kolem 20°C. Od poloviny října
se ale vyjasnilo a my se tak dočkali babího léta s průměrnými denními teplotami kolem 18°C. Babí léto vydrželo skoro
až do konce měsíce. Jen poslední dva dny už se zatáhlo a teploty vystupovaly již jen na 10°C.

Listopad

I když listopadové počasí bylo charakteristické teplotami pohybujícími se kolem +8°C, hned na začátku jsme se dočkali
prvních mrazíků. Dne 2. listopadu byla denní teplota -1°C a začal poletovat první sníh nadcházející zimy. Sníh ale padal jen dva
dny a napadlo ho jen 1 cm. Poté se oteplilo na +8°C, přidal se vítr, déšť a po celý listopad bylo zataženo, občasný déšť a mlhy.
Nejchladnějším dnem byl 2. listopad a nejteplejším dnem byl 15. listopad, kdy rtuť teploměru ukazovala +15°C.

Prosinec

Tak jak listopad skončil, prosinec začal; teploty se pohybovaly v průměru kolem +6°C, zataženo, přeháňky a mlhy. Sněhu
jsme se dočkali až 23. prosince, kdy teploty klesly pod bod mrazu, přesněji na -3°C. Sníh však nevydržel dlouho. Dne 31.
prosince se oteplilo na +6°C, vítr. Na štědrý den byla denní teplota +9°C a krásně svítilo sluníčko.

Souhrn srážek v roce 2006
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích
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Srážky celkem : 554,5 mm
Průměr: 46,2 mm
Zaznamenala paní Věra Kulichová

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.
V níže napsané tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem v tomto roce a sklizená úroda.
V tomto roce družstvo používalo hnojiva dusíkatá a statková z vlastních zdrojů - hnůj a močůvku.
Družstvo chovalo celkem 775 kusů skotu, z toho se letos narodilo 354 kusů telat. Vykrmují kolem 17 tis. kusů drůbeže.
Letos vyrobilo 1855 litrů mléka.
Obhospodařuje 960 ha orné půdy a 365 ha luk a pastvin.
Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár Chudenice s.r.o. a sklizená úroda.
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Tritikale
Řepka
Kukuřice na zeleno a siláž
Ostatní jednoleté pícniny
Jetel červený
Trvalé travní porosty

Výměra v ha
214,40
82,73
107,89
119,67
14,01
20,62
124,73
170,21
98,75
25,59
370,50

Sklizeň v tunách
825,5
206,1
301,4
296,6
24,5
41,4
200,5
4053,4
569,0
433,9
981,6

4. Průmysl a obchod
V roce 2006 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká pošta
Dübba transport-technik
Instalatérské a topenářské práce – pan Karel Mráz
Kadeřnictví – paní Petra Dolejšová
Kadeřnictví – paní Regnerová
Kadeřnictví – paní Šárka Rupertová
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Obchod s průmyslovým zbožím – pan Jindřich Macán
Obkladačské práce – pan Jiří Havlovic
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Prodejna textilu a galanterie – paní Libuna Stinglová
Restaurace Stará škola – pan Jan Štětina
Restaurace U Baláků – pan Jiří Lucák
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Nová vlajka
Předseda parlamentu Lubomír Zaorálek slavnostně udělil 7. dubna 2006 Chudenicím novou vlajku. Chudenice mají již
od roku 1592 erb, který jim udělil Rudolf II. a z něhož právě vlajka vycházela. Zejména v 18. a v 19. století byla vlajka
heraldicky nesprávně upravena, a tak chudeničtí zastupitelé rozhodli o její úpravě.
Vlajku tvoří čtyři vodorovné pruhy – červený, žlutý, modrý a bílý, v poměru 5:1:1:1. V červeném pruhu jsou dvě věže
na kvádrovém soklu se dvěma černými okny nad sebou. Mezi věžemi na cimbuří je vzpřímený hnědý medvěd s červeným
jazykem držící v pravé tlapě žlutý oštěp a levou tlapou přidržující modrý štít s bílým půlměsícem.
Obec nechala zhotovit dvě slavnostní vyšívané vlajky, z nichž jedna je umístěna v kanceláři starosty a druhá vyvěšována
před obecní úřad. Dále ještě dvě malby erbu Chudenic a jednu perokresbu erbu.
U příležistosti poutní slavnosti ke cti svaté Anny zde v Chudenicích 30. července byl tento nový prapor vysvěcen plzeňským
biskupem Františkem Radkovským, který sem byl pozván.
Oprava kanalizace
Problém nevyhovující kvality vody v chudenické části Podskalí vyřešilo propojení vodovodu z městečka.
Od 6. června 2006 byla tato lokalita připojena na vodovod. Celkové náklady této akce činily 445.000,-Kč, práce provedla firma
Hochtief z Českých Budějovic. Od Plzeňského kraje jsme dostali dotaci na tuto akci ve výši 300.000,- Kč.
Bytová politika
Na začátku tohoto roku byla dokončena výstavba vodovodu a kanalizace pro nové bytové domy „Na Bojišti“
a do konce roku byly dva domy pod střechou a začalo se pracovat na interiérech obou bytovek. V jedné bytovce
se počítá se sedmnácti byty. Celkem se budou stavět tři bytovky. Již jsou podány žádosti o byty v těchto bytovkách
a na konci tohoto roku s menší rezervou je již jedna bytvoka plně obsazena.
Rekonstrukce fasády a báně na kostele sv. Jana Křtitele
Poslední úpravy báně kostela sv. Jana Křtitele byly provedeny 21. prosince. Měděná báň je nyní strakatá, ale postupem času
se barevnost nejnovější části přizpůsobí zbytku. V dohledné době by se měli rekonstrukce dočkat i cifeníky kostelních hodin,
které dostane do péče restaurátor. Do budoucna je v plánu i oprava fasády, ale záležet bude hlavně na financích.

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2006 ve světě

Saddám Husajn byl pověšen - bývalý irácký prezident Saddám Husajn byl 30. prosince oběšen. K trestu smrti byl odsouzen
5. Listopadu v procesu, který se týkal vyvraždění 148 šíitů ve vesnici Dudžajl, kde se na něj za války mezi Íránem a Írákem
v roce 1982 pokusili spáchat atentát. Husajn vlastnoručně podepsal rozsudky smrti nad obyvateli vesnice, která byla srovnána
se zemí.
Největší dopravní loď světa pojme malé město – největší loď světa, dlouhá 339 metrů, vysoká 72 metrů se jmenuje „Freedom
of the Seas“. Finský výrobce Aker Yards Finland ji předal v Hamburku americkému majiteli. Slavnosti se účastnily davy diváků.
Na loď se vejde 4370 pasažérů a 1360 členů posádky.
Americký Kongres ovládla opozice – američtí demokraté po dvanácti letech získali většinu v obou komorách amerického
kongresu. Ve volbách ze 7. listopadu jasně porazili republikány. Připravili je o majoritu nejen ve sněmovně reprezentantů,
ale i v senátu, kam se volila třetina ze stovky senátorů.
Jaderné hrozby ve světě – Severní Korea a Írán – zatímco mezinárodní společenství v roce 2006 soustředilo svou pozornost
a síly především na vyjednávací tanečky kolem jaderného programu Íránu, severní Korea v říjnu před zraky nevěřícího světa
natvrdo odzkoušela svou první jadernou bombu.
USA bojují v Íráku déle než ve 2. světové válce – válka v Íráku začala před více než třemi roky a osmi měsíci. Američané
tam tedy bojují déle než ve druhé světové válce. Americká historie pamatuje jen dva vleklejší konflikty – válku o nezávislost
a vietnamskou válku.
Zemřela údajně nejstarší žena, bylo jí 116 let – tři týdny před svými 117. narozeninami zemřela nejstarší žena na světě, María
Esther de Capovillaová z jihoamerického Ekvádoru. Oznámila to agentura AP s odvoláním na její vnučku a představitele
Guinnessovy knihy rekordů.

Vybrané události roku 2006 v České republice

Labutě přinesly ptačí chřipku – na jaře Českou republiku zasáhla ptačí chřipka. Testy prokázaly 26. března virus H5 u labutě,
která byla nalezena uhynulá 20. března u Hluboké nad Vltavou. O tři dny později britská laboratoř ve Weybridge, která jediná
v Evropě nákazu potvrzuje, oznámila, že labuť byla infikována nejnebezpečnějším kmenem viru H5N1, který je přenosný
na člověka.
Řidiči se sžívají s bodovým systémem – 1. července byl zaveden bodový systém, který krátce předtím děsil všechny, kteří zatím
drobné dopravní přestupky byli ochotni řešit pokutami. Nyní zde hrozí i soud – třeba za řízení pod vlivem alkoholu. Ministerstvo
dopravy a policisté se od takéto novinky slibují snížení počtu nehod i tragických následků.
Kubice odjistil granát – Kubice představil poslancům bezpečnostního výboru analýzu svého útvaru, z níž plynulo, že politické
špičky se snaží ovlivnit vyšetřování vážných kriminálních kauz. Patří mezi ně například vražda podnikatele Františka Mrázka,
šetření kauzy biolíh nebo prodej petrochemického holdingu Unipetrol. Kubice ve zprávě napsal, že vysocí politici se v poslední
době snaží činnost útvaru ochromit a zabránit šetření těchto kauz.
Češka je nejkrásnější dívkou světa – osmnáctiletá Taťána Kuchařová, Miss ČR, se v září 2006 stala na celosvětovém klání
v polské Varšavě nejkrásnější dívkou světa.
Rozvoj digitalizace zpomalil soud – nástup digitálního vysílání v Česku je nevyhnutelný a nutný. Okolní státy již většinou
digitálně vysílají, v Česku ale proces vázne. U velkých komernčích televizí dlouho panoval názor, že digitalizace není žádoucí,
protože tříští trh a znamená větší konkurenci. Dlouho také trvalo schvalování příslušného zákona. Když už byly licence konečně
uděleny, zablokoval proces soud. Nebyly přý uděleny podle pravidel.
V nemocnici zabíjel masový vrah – dne 3. prosince 2006 policie zahájila trestní stíhání třicetiletého Petra Zelenky a celá
republika se zděšením sledovala střípky mozaiky, na jejímž konci je nejméně sedm zavražděných pacientů nemocnice.
Bezpochyby mají kriminalisté na stole jeden z nejrozsáhlejších případů hromadných vražd v naší historii.
Madonna v Praze – v září v Praze poprvé zazpívala „královna popu“ Madonna. Předvedla výpravnou, nákladnou show,
za kterou někteří neváhali zaplatit až 5000 Kč.

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí
•
•
•
•

4. 2. 1961 zemřel Generál major Dr. Václav Jelínek (narodil se 25. 3. 1883 v Chudenicích)
28. 7. 1921 zemřel chudenický obvodní lékař MUDr. Josef Šindelář (narodil se 24. 3. 1869 v Kolovči)
29. 7. 1936 zemřel Major Vladimír Roubal (narodil se 1. 12. 1884 v Chudenicích)
23. 10. 1971 zemřel světoznámý entomolog prof. Jan Roubal (narodil se 16. 8. 1880 v Chudenicích)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. 1. Hasičský bál v sále restaurace Stará škola, k tanci a poslechu hrála kapela „Plzeňské trio“
Hasiči pořádaly Maškarní rej v sále restaurace Stará škola s oblíbenou kapelou „Plzeňské trio“
14. 5. ZO ČSV Chudenice uspořádala výstavu na Bolfánku ke stému výročí založení pod názvem „Rok před tím“
18. 6. farář Adam Lodek slavnostně požehnal nové auto pro Charitativní pečovatelskou službu
27. 6. se konal na hřišti Na Jalovčí smíšený turnaj v národní házené
15. 7. sehrálo Šermdivadlo Clatonia na nádvoří Starého zámku představení „Dva až tři mušketýři po patnácti letech“
30. 7. byl u příležitosti pouťové mše u kaple sv. Anny vysvěcen nový prapor Městyse Chudenie biskupem
Radkovským
8. - 9. 9. se konaly v interiérech Starého zámku noční prohlídky s názvem „Zásnuby komtesy Laury“
13. 9. proběhl bohatý literárně-hudební program na zámku Lázeň k 50. výročí od úmrtí Jaroslava Kvapila
30. 9. slavnostní ukončení sezony na Starém zámku přehlídkou svatebních šatů pod vedením agentury Delija
28. 10. se konala tradiční bohoslužba pod širým nebem před rozhlednou Bolfánek
24. 11. se uskutečnil lampiónový průvod z budoucího dětského hřiště na „Hřebílec“ s opékáním buřtů
20. 12. uspořádala Charitativní pečovatelská služba Chudenice posezení s harmonikou v restauraci Stará škola

Volby

K letošním volbách se v Chudenicích přihlásily celkem 3 kandidátky: SNK Evropští demokraté v čele s Karlem
Kunešem, SNK Nové Chudenicko v čele s Davidem Klímou a SNK Rodáci Chudenicka v čele s Karlem Kacerovským.
Výsledky voleb do zastupitelstva měst a obcí
SNK Evropští demokraté18,34%
SNK Nové Chudenicko 64,05%
SNK Rodáci Chudenicka17,61%
Nově zvolení zastupitelé:

Školství

Klíma David (SNK Nové Chudenicko),
Svatoň Vladimír (SNK Nové Chudenicko),
Srbová Jana (SNK Nové Chudenicko),
Soupírová Václava (SNK Nové Chudenicko),
Beník Josef (SNK Nové Chudenicko),
Kulich Josef (SNK Nové Chudenicko),
Volf Jiří (SNK Nové Chudenicko),
Hájek Václav (SNK Nové Chudenicko),
Kuneš Karel (SNK Evropští demokraté), Žák Karol (SNK Evropští demokraté),
Kacerovský Karel (SNK Rodáci Chudenicka)

Od 1. 3. 2006 došlo ke změně názvu školy na „Základní škola a mateřská škola Chudenice, okres Klatovy, příspěvková
organizace“. Součástí této organizace je také školní družina a školní jídelna.
K 1. září 2006 bylo zapsáno do základní školy celkem 24 žáků. V malotřídní škole je třídní učitelkou první, čtvrté a páté
třídy Mgr. Jana Havlíčková. Ve druhé a třetí třídě Mgr. Jana Sedláčková. Dále zde učí na částečný úvazek paní Mgr. Jana
Franková a paní učitelka Marie Matějková, která vyučuje hodiny anglického jazyka. Ve školní družině je zapsáno 16 dětí
o které pečuje vychovatelka paní Jitka Kalinová. Stravování pro žáky, ale i cizí strávníky zajišťuje paní Jana Kacerovská –
vedoucí jídelny
a paní Kateřina Ondřejková – kuchařka. Úklid školy má na starosti paní Zdeňka Vojtíšková. Do
mateřské školy je zapsáno
17 dětí. Starají se o ně paní učitelky Miloslava Zábranová a Mgr. Jana Franková. Stravování
a úklid zajišťuje paní Ludmila Hucová. O topení a údržbu se stará pan Marek Vostrý.

V posledním prázdninovém týdnů proběhla tzv. „Anglická škola“ a účastnilo se jí 18 dětí z Chudenic.
Díky získaným dotacím z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je škola vybavena počítačovými programy pro
výuku angličtiny, češtiny, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského

Starý zámek se přes léto dočkal nové fasády na východní straně sálového-jižního křídla. Restaurátor Hynek Merta z
Prachatic zde zrestauroval renesanční sgrafitovou omítku. Obnoveny jsou omítky ve stylu klasicistním, tedy pouze hladké,
né vyškrábávané. Všechny tyto práce by nebyly možné, nebýt velké podpory obce, různých dotací a fondu Krajského
Plzeňského úřadu. Z fondu Plzeňského kraje byla uvolněna dotace ve výši čtvrt milionu korun a dalších 200 000 Kč
poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Obec Chudenice přispěla částkou 137 456 Kč.

Charita

Dne 1. března 2006 začala v obci fungovat Charitativní pečovatelská služba provozovaná Oblastní charitou Klatovy.
Vznikla na základě iniciativy Oblastní charity Klatovy, místního obecního úřadu a Plzeňského kraje. Vedoucím pro oblast
Chudenice je Ing. Karel Lamač (roz. Bouberle). Další posilou byla od 3. dubna jako pečovatelka paní Lenka Převrátilová
z Chudenic. Chraritativní pečovatelská služba Chudenice sídlí v budově Základní školy. Má 38 klientů. Pro velký zájem
zakoupila v červnu tohoto roku Oblastní charita Klatovy pro svou pobočku v Chudenicích automobil s větším přepravním
prostorem pro rozvoz obědů. Tomuto automobilu slavnostně požehnal 18. června farář Adam Lodek.
CHPS Chudenice zajišťující v regionu základní sociální péči se stará i o kulturní vyžití seniorů a zdravotně postižených.
Proto v prosinci tohoto roku pořádali pro tyto občany – a nejen pro ně „Posezení s harmonikou“, kde seniorům zahrál na
harmoniku a zazpíval Karel Kalina. Cílem je udělat z večerů s harmonikou pravidelné setkání seniorů, kteří mnohdy žijí
ve svých domácnostech bez kontaktu s okolím.

Hřiště Sokolovna

V září 2006 získaly Chudenice od nadace VIA grant na vybudování parčíku a hřiště u místní sokolovny. Podmínkou
čerpání dotace bylo zapojení veřejnosti do plánování a samotné stavby díla. Pozemek u sokolovny s bezmála stoletou tradicí
byl vybrán jako nejvhodnější místo pro sport a dětské radovány. Cílem komunitního projektu „Hřiště Sokolovna“ bylo také
zaměřit pozornost veřejnosti na chátrající budovu Sokolovny – bývalé kulturní bašty Chudenic.

Na podzim 2006 byla sestavena a proškolena skupina řídící projekt. 24. listopadu byl také uspořádán lampionový průvod
se startem na zarostlém pozemku u sokolovny, aby se tak děti a jejich rodiče seznámili s místem budoucí stavby.
Lampionový průvod pak z tohoto místa směřoval na „Hřebílec“, kde si společně účastníci opekli buřty a ve veselé náladě
podebatovali
o budoucím hřišti.
Nutno zapsat, že veliké díky patří hlavně panu Ing. Karlovi Lamačovi, který byl iniciátorem celé této akce.

Místní organizace

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2006 se na veřejném dění podílely místní organizace:

Myslivecké sdružení Žďár - – sdružuje 23 členů a 5 psů s různým výcvikem s loveckou upotřebitelností. Každý rok
pořádají členové různé brigády a 4 hony, většinou listopad-prosinec a to na lišky a divoká prasata. Provádí též léčení
medikovaným krmivem spárkatou zvěř srnčí proti parazitům.
ZO ČZS – sdružuje 29 aktivních připívajících členů.
Zahrádkáři každý rok případným zájemcům a členům moštují z čerstvých jablek výborný mošt. Svou moštárnu mají
umístěnou v areálu Starého zámku. Do budoucna by ale chtěli opravit starou mlékárnu na městečku a přesunout moštovací
stroj tam.
ZO ČSV – sdružuje 29 členů. Členové spolku mají dohromady 260 včelstev.
TJ Sokol – sdružuje 120 členů, z toho 101 registrovaných v národní házené. Národní házenou v Chudenicích hraje 20 mužů,
36 žen, 14 dorostenek, 15 starších žaček, 16 mladších žaček. Předsedou organizace je pan Ondřejka.
V letošním roce se koupili nové míče, sítě a zhotovili se střídačky pro hráče národní házené.
SDH Chudenice – sdružuje celkem 65 členů. Z toho 12 členů tvoří výjezdovou zásahovou jednotku.
Hasiči mají jedno soutěžní družstvo, se kterým se účastní okrskových soutěží. V letošním roce proběhla soutěž v Přetíně,
kde chudeničtí hasiči skončili na čtvrtém místě. Během roku se tato organizace věnuje řadě aktivit – pořádání hasičského
bálu, kterým hasiči vždy odstartují nový rok a vždy se těší hojné účasti. Veliký podíl mají také na maškarním průvodu, kde

letos bylo vskutku málo masek. Dále pak stavění máje, čištění koupaliště Slatina, turnaj v národní házené, sběr železného
šrotu, který se letos velmi vydařil a do hasičské kasy přispěl slušnou částkou.
Letos se povedlo hasičům zrekonstruovat motorovou stříkačku z roku 1934, kterou předvedli v Červeném Poříčí.

8. Sport, zdravotnictví
Sport

Sport v Chudenicích představuje především národní házená. Chudenický oddíl měl v tomto roce celkem pět družstev: mladší
a starší žákyně, dorostenky, ženy a v loňském roce nově vzniklé družstvo mužů. Celkem má TJ Sokol Chudenice 120 členů.
Dne 27. června proběhl již tradičně Na Jalovčí smíšený trunaj v národní házené. Tohoto turnaje se kromě házenkářek a házenkářů
zúčastnili také místní hasiči a myslivci. Tento již tradiční turnaj je chápán jako zakončení jarní házenkářské soutěže a zároveň
také je přátelským setkáním členů těchto chudenických organizací.

Zdravotnictví
Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
● Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
● Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
● Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
● Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí
Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2006

Obec

stav k 1.1.2006

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2006

Bezpravovice

17

---

---

---

---

17

Býšov

6

---

---

---

---

6

565

3

12

19

6

555

Lučice

34

1

6

2

---

39

Slatina

41

---

---

-- -

---

41

663

4

18

21

6

Chudenice

Celkem:

658

Kronika městyse Chudenice

2007

Kapitoly kroniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní úřad
Průběh roku, počasí
Zemědělství
Průmysl a obchod
Úprava obce
Veřejný život
Politický a kulturní život, rozvoj školství
Sport, zdravotnictví
Pohyb obyvatelstva, život lidí

1. Obecní úřad
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Josef Beník
Václava Soupírová
Josef Kulich
Jiří Volf
Ing. Karel Kuneš
Ing. Karol Žák
Václav Hájek
Karel Kacerovský

Komise
Kontrolní
Finanční
Školská, kulturní a sociální

Jiří Volf
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

Zaměstnanci obecního úřadu
Účetní, personalistika
Administrativa, matrika
Techničtí pracovníci
Kronikářka obce
Správkyně Muzea J. Dobrovského
Uklízečka

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Karel Bláha
Josef Řeřicha
Miroslava Žáková
Marie Rynešová
Kateřina Ondřejková

2. Průběh roku, počasí
Leden

První den roku 2007 se denní teploty vyhouply na +10°C, pršelo a foukal silný vítr. Takové počasí bylo charakteristické
pro celý leden. V průměru se teploty pohybovaly kolem +8°C a převládalo zataženo s děšťovými přeháňkami a vítr.
Ve třetím týdnu v lednu, přesně 18. ledna se přes ČR přehnala vichřice Kyril. Místy se proměnila v orkán a v Krkonoších
byla naměřena rychlost 216 km/h. Na Chudenicku došlo k zablokování komunikací padlými stromy. SDH z Chudenic drželi
dva dny nepřetržitou službu a vyjížděli k nahlášeným polomům, kde pomocí motorových pil tyto stromy odstraňovali
z komunikací. Vyjeli po Chudenicích, do Křenic, Biřkova, na Pušperk, Chlumskou, do Bažantnice a do Věckovic.
Od 23. ledna začal padat sníh a 26. ledna bylo naměřeno celkem 15 cm sněhu. Bohužel sníh nám nevydržel moc dlouho,
29. ledna začalo pršet a sníh roztál.

Únor

Ani v únoru jsme se nedočkali pravé zimy. Průměrné denní teploty se pohybovaly kolem +6°C. Ze začátku měsíce bylo
zataženo, občas dešťová či sněhová přeháňka. Od 10. února bylo většinou polojasno. Nejtepleji bylo 27. února, kdy jsme
naměřili denní teplotu +15°C.

Březen

Březnové počasí bylo podobné únorovému. Průměrné denní teploty se pohybovaly od +8°C do +13°C, většinou sluníčko,
jen pár dní byly přeháňky a studený vítr. Nejchladnější den byl 21. březen, kdy rtuť teploměru nepřesáhla +3°C. Nejtepleji
bylo 13. března a to krásných slunečných +15°C.

Duben

Duben nám vůbec nepřichystal typické aprílové počasí. Byl to nádherný slunečný měsíc. Teploty se zpočátku měsíce
pohybovaly v průměru kolem +12°C. Postupně se ale oteplovalo a tak závěrem měsíce rtuť teploměru vystoupala v průměru
až na +24°C. Většinou bylo jasno nebo polojasno, jen dva dny pršelo – 3. a 24. dubna.

Květen

Velmi vrtošivé počasí nám připravil letošní květen. Slunečné dny se rychle střídaly s deštivými. Z původních 18°C
se rtuť vyšplhala 13. května až na 25°C, aby se vzápětí 15. května vrátila na pouhých 13°C, zataženo a déšť. Teploty klesly
po dvou dnech až na 12°C. Poté opět rtuť teploměru začala stoupat až na 30°C, aby opět klesla jen na +16°C.
Nejchladnějším dnem byl 9. květen kdy bylo pouhých 12°C, nejtepleji bylo 26. května, kdy se rtuť teploměru vyhoupla
až na krásných +30°C.

Červen

V červnu bylo většinou polojasno až jasno, jen ojediněle déšť a bouřky. Průměrné denní teploty byly kolem 26°C.
Nejtepleji bylo 15. června, to rtuť teploměru vystoupala na slunečných 32°C, nejchladněji bylo 27. června. To bylo jen 15°C
a polojasno. Dne 8. června (na Medarda) bylo krásných 31°C a sluníčko, takže pranostika „Medardovo kápě 40 dni kape“
se nesplnila.

Červenec

Červenec letos vůbec nezačal jako letní měsíc. Teploty se pohybovaly v průměru jen kolem 18°C, zataženo, déšť
a bouřky. Dne 5. července bylo dokonce naměřeno pouhých 12°C, déšť a vítr. Následovaly tři jasné dny s teplotami kolem
24°C, ale to se brzy změnilo. Opět se ochladilo na 14°C, zataženo, déšť a vítr. Během dvou dnů se opět oteplilo a rtuť
teploměru se vyšplhala až na slunečných 37°C. Po těchto rekordních teplotách přišel déšť, vítr a poslední den tohoto měsíce
rtuť teploměru ukazovala pouhých 16°C.

Srpen

Srpnové počasí bylo charakteristické teplotami pohybujícímí se kolem 26°C, převážně jasno, jen občas déšť a bouřky.
Nejtepleji bylo 7. srpen, kdy rtuť teploměru vystoupala na slunečných 35°C. Nejchladněji bylo 10. srpna, kdy teplota klesla
na pouhých 16°C, déšť a zataženo.

Září

Začátkem září bylo zataženo, déšť a průměrná teplota byla kolem 16°C. Od 12. září se vyjasnilo a rtuť teploměru
vystoupala v průměru na slunečných 24°C, jen občas vítr. Déšť se opět přihlásil až 25. září, kdy i teploty klesly
jen na 12°C. Poslední den v září se ukázalo sluníčko, denní teplota byla 19°C.

Říjen

Říjnové počasí nám žádné babí léto letos nenadělilo. V průměru se denní teploty pohybovaly kolem 15°C, většinou
zataženo, občasný déšť. Od 18. října se přidal studený vítr. Ale i na pár dní se nám sluníčko ukázalo, a to od 13. do 17. října.
Nejteplejší den byl 1. říjen, kdy rtuť teploměru ukazovala 20°C a nejchladnějším dnem byl 22. říjen, kdy teplota klesla
k pouhým +5°C.

Listopad

První dny letošního listopadu byly jasné nebo polojasné s denními teplotami v průměru kolem 9°C. Pak se zatáhlo,
studený vítr se střídal s dešťovými a sněhovými přeháňkami a průměrné denní teploty byly kolem +4°C. Dokonce byl
takový vítr, že 11. listopadu můžeme hovořit o vichřici. První sníh této zimy předběhl „Martina na bílém koni“ o dva dny
a poletoval už 9. listopadu. Bohužel ale nevydržel. Mrazíků jsme se dočkali 29. listopadu, kdy rtuť teploměru klesla na -3°C.

Prosinec

Ani prosinec nám letos žádný sníh nenadělil a tak byly i letos „Vánoce na blátě“. Většinou bylo zataženo, občasný slabý
déšť, vítr a denní teploty se pohybovaly v průměru od -2°C do +4°C. Nejen motoristy ale i chodce letos prosinec potrápil
hlavně náledím.

Souhrn srážek v roce 2007
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

Leden
42,5

únor
27,4

březen
36,8

duben
21,7

květen červen
127,7 69,3

červenec srpen září říjen
123,8 60,5 63,0 33,8

listopad prosinec
57,1
42,1
(uvedeno v mm)

Srážky celkem :

705,7 mm

Průměr: 58,7 mm
Zaznamenala paní Věra Kulichová

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.. V následující
tabulce je kompletní seznam pěstovaných plodin v tomto roce a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo hnojiva
vápenatá a dusíkatá. Dále pak z vlastních zdrojů hnůj a močůvku.
Družstvo chová 883 kusů skotu, z toho se letos narodilo 357 kusů telat. Vykrmují kolem 17 tis. kusů drůbeže.
Letos vyrobilo 1990 litrů mléka. Obhospodařuje 960 ha orné půdy a 370 ha luk a pastvin.
Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár Chudenice s.r.o. a sklizená úroda.
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Řepka
Mák
Hořčice na semeno
Kukuřice na zeleno a siláž
Ostatní jednoleté pícniny
Jetel červený

Výměra v ha
193,77
99,05
166,13
58,68
26,53
131,92
34,01
18,47
170,45
36,9
31,06

Sklizeň v tunách
961,3
248,0
685,1
125,3
48,7
378,41
23,2
9,8
6370,0
559,0
548,3

4. Průmysl a obchod
V roce 2007 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká pošta
Instalatérské a topenářské práce – pan Karel Mráz
Kadeřnictví – paní Petra Dolejšová
Kadeřnictví – paní Regnerová
Kadeřnictví – paní Šárka Rupertová
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikola Wolfová
Obkladačské práce – pan Jiří Havlovic
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Prodejna textilu a galanterie – paní Libuna Stinglová
Restaurace Stará škola – pan Jan Štětina
Restaurace U Baláků – pan Jiří Lucák
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Nové služby na úřadu městyse
Úřad městyse dostal dotace na zavedení služby Czech POINT. Krajský úřad Plzeňského kraje přidělil dotaci ve výši
50 000 Kč. Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Tedy název
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné
správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou
schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Plynofikace
Podmínkou pro získání dotace na plynofikaci od ministerstva životního prostředí pro obce bylo, že se musí padesát
procent všech domácností napojit na plyn. Pokud tuto podmínku nesplní, hrozí, že dotace včetně penále budou vracet.
V Chudenicích se požadovaný počet domácností na připojení nepodařilo zajistit. Lidé se zalekli letošního zdražování plynu
a elektřiny a raději se vracejí k uhlí a dřevu. Starosta obce zažádal o výjímku, aby se nemuseli vracet dotace,
kterou na plynofikaci Chudenic a okolí použili.

Bytová politika
Městys vybudoval od roku 2006 v Roubalově ulici dva bytové domy. Na výstavbu těchto dvou domů v lokalitě
Na Bojišti získala obec 21 milionů korun ze Státního fondu rozvoje a bydlení. Dalších 22 milionů hradí obec z úvěru.
V těchto dvou domech je celkem 34 bytů. Dne 16. června byl Den otevřených dveří, kde si obyvatelé Chudenic a případní
zájemci mohli prohlédnout v prvním domě byty od sklepa až po půdu. Začátkem září byly slavnostně předány klíče
a podepsány nájemní smlouvy k 34 bytům v prvních dvou domech. V třetím právě stavěném domě je 17 bytů, z nichž jeden
bude prodáván do soukromého vlastnictví a zbytek bytů, včetně dvou domů, jsou byty nájemní.

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2007 ve světě

Severní Korea ukončila jaderný program - severní Korea přestala být ohrožením míru. Rozhodla se přistoupit
na podmínky mezinárodního společenství a ukončit svůj jaderný program. Jedna z největších krizí posledních let tak byla
zažehnána.
Tálibán v Afghánistánu posiluje, Češi půjdou bojovat - překvapivý nástup hnutí Tálibán z roku 2006 pokračoval
v Afghánistánu i v roce 2007, přestože kontingent mezinárodních sil ISAF byl dále posilován a během roku v zemi působilo
40 000 zahraničních vojáků. Boje v Afghánistánu si vyžádali v roce 2007 vůbec nejvíce obětí mezi koaličními vojáky
od zahájení invaze. Už v listopadu počet padlých příslušníků mezinárodních sil překročil rekordní hranici dvou set.
Letní požáry v Evropě - Evropu sužovalo v létě suché počasí. V řadě zemí byla vedra vedle žhářství hlavními příčinami
tradičních požárů, které však nabyly mnohde nebývalých rozměrů. Téměř sto lidí zahynulo a desetitisíce hektarů půdy lehly
popelem. Nejvíce postiženo bylo Řecko, oheň tam spálil 200 tisíc hektarů země a vyžádal si 64 životů. Se živlem
se ale potýkalo také Španělsko, Itálie a další státy.

Vybrané události roku 2007 v České republice

Vzestup a pád vsetínského exstarosty - Jiří Čunek se do povědomí veřejnosti dostal ještě před začátkem jeho působení
ve vysoké politice. Jako starosta Vsetína nechal v říjnu 2006 vystěhovat z města romské rodiny, které neplatily nájemné.
To vyvolalo vlnu protestů jak ochránců lidských práv, tak některých politiků. V ten samý měsíc začal jeho raketový vzestup,
byl zvolen senátorem a v prosinci se stal novým předsedou KDU-ČSL .
Pád zbytku železné opony - pozemní hranice mezi Českou republikou a jejími sousedy padly 21. prosince. Událost,
kterou ministr vnitra Ivan Langer označil za pád posledního zbytku železné opony, byla důsledkem vstupu ČR
do tzv. schengenského prostoru.

Záměna dětí v třebíčské porodnici - nemilé zpestření startu do života dvěma holčičkám a nejednu bezesnou noc jejich
rodičům připravili zaměstnanci porodnického a gynekologického oddělení nemocnice v Třebíči. Na sklonku roku 2006
tam došlo k nešťastné záměně dvou novorozenců, která se prokázala až po deseti měsících láskyplné péče.
Půlmiliardová krádež století - na prosinec 2007 nebudou rádi vzpomínat studenti policejních škol. Do historie
kriminalistiky se 1. prosince nesmazatelně zapsal jistý František Procházka, který svým vydařeným lupem dosáhl vrcholu
dřívější kariéry mimo hranice zákona. Krádeží přepsal učebnice a na dlouho nejspíš bude nosit titul Zloděj století.
Zvláštní výchova chlapců v Kuřimi - začátkem května se zraky národa nasměrovaly do rodiny Mauerových, kam jim
dveře otevřelo nenápadné zařízení - baby set. To si na hlídání svého potomka pořídil soused. Technika ale neuznává lidské
hranice z vybudovaných zdí. Naštěstí, jinak by se chlapci ze svého nechtěného snu nejspíš nikdy neprobrali. Chvíli trvalo,
než muž sedící u nově zprovozněného hlídače dětí pochopil, že podivné obrázky nejsou z jeho bytu, ale od sousedů.
Reprezentace zakončila rok extrémů postupem na ME - jako na horské dráze si museli v roce 2007 připadat čeští
fotbalisté. Po březnové prohře s Německem a následné aféře v hotelu Praha byla popularita reprezentace u bodu mrazu.
Zvládnutý kvalifikační podzim vyšperkovaný jasnou výhrou v Německu a postup na mistrovství Evropy 2008 pak vrátily
národnímu týmu lesk.
Špotáková se Šebrlem pozlatili atletické MS v Japonsku - konec kariéry světové šampiónky Lídy Formanové i vysněný
titul mistra světa pro desetibojaře Romana Šebrleho přinesl rok 2007. Český atlet si pro zlato přijel do Japonské Ósaky, kde
na nejvyšší stupínek vystoupila i oštěpařka Barbora Špotáková.
Lyžování: Záhrobská s Neumannovou mistryněmi světa - rok Šárky Záhrobské a Kateřiny Neumannové. Tak budou
příznivci lyžování vzpomínat na rok 2007. Dělí je od sebe téměř dvanáct let, přesto už nyní mladá alpská lyžařka naznačila,
že je po odchodu Neumannové do sportovního důchodu schopná převzít štafetu české lyžařky číslo jedna. Naznačilo to i její
první místo ve slalomu na MS v Aare. Stylově se s kariérou rozloučila i Neumannová. Na šampionátu v Sapporu jasně
opanovala trať na deset kilometrů volnou technikou a získala zlato!

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí

13. 3. 1752 se narodil v Chudenicích hudební skladatel a violoncelista Josef Rejcha (zemřel 5.3.1795 v Bonnu)
31. 3. 1902 se narodil v Mláce u Třeboně czerninský zahradník Rudolf Gebr (zemřel 8.8.1959 v Chudenicích)
5. 5. 1892 zemřel chudenický farář Josef Souhrada (narodil se 11.6.1838 v Kučeři u Milevska)
7. 5. 1887 se narodil v Chudenicích zakladatel Muzea J. Dobrovského Adolf Roubal (zemřel 28.7.1949
v Chudenicích)
• 28. 10. 1902 se narodil v Chudenicích restauratér Bedřich Balák (zemřel 26.12.1970 v Klatovech)

•
•
•
•

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13. ledna se konal v sále restaurace Stará škola Hasičský bál
Maškarní rej
21. dubna se konala v Americké zahradě oslava Den Země, veřejnost prováděl po zahradě dendrolog Zdeněk Blahník
21. a 22. dubna proběhlo oblastní kolo soutěže ZO ČSV a zároveň oslava 100-leté existence této organizace
6. května proběhlo v sále restaurace Stará škola „Posezení s Harmonikou“
16. února proběhlo v sále restaurace Stará škola „Plánovací setkání“ ohledně projektu „Hřiště Sokolovna“
16. června byl v prvním nově postaveném domě v lokalitě Na Bojišti uskutečněn Den otevřených dveří
27. a 28. července proběhly na Starém zámku noční oživené prohlídky na téma „Jak provdat tři dcery“
28. července bylo slavnostně otevřeno Hřiště Sokolovna
srpna sraz členů hraběcího rodu Czernínů u Starého zámku
22. listopadu proběhlo v sále restaurace Stará škola „Posezení s Harmonikou“

Školství

V letošním školním roce nepřišlo do chudenické základní školy ani jedno z očekáváných tří dětí k zápisu. Učitelé sázeli
na nové činžovní domy, kam se v létě nastěhovaly další obyvatelé. Škola se už delší léta potýkala s nedostatkem žáků.
Fungovala jako malotřídka. Z původních devíti ročníků nakonec zbyl jen první stupeň. Bohužel ani mezi nově příchozími
obyvateli nebyli děti na první stupeň základní školy. Školu v tomto roce navštěvovalo celkem 25 žáků v pěti ročníkách,
kteří byli spojeni ve třech třídách. Jelikož už nebylo možné z finančních důvodů i z nedostatku žáků, kdy musela obec
vždy žádat o výjímku, odhlasovalo zastupitelstvo uzavření školy. A tak 30. června předala paní ředitelka Jana Havlíčková
poslední vysvědčení v chudenické základní škole. Obec uzavřela školní okruh se základní školou ve Švihově, kam pár dětí
od září začalo dojíždět. Ostatní děti se rozhodly pro Klatovy nebo Koloveč. V Chudenicích tak zůstala alespoň zachována
Mateřská škola. Zastupitelstvo si tak přislíbilo, že tu budou do budoucna chránit a pečovat.

Hřiště Sokolovna

V únoru se setkalo kolem 80 lidí v sále restaurace Stará škola, aby společnými silami s Ing. arch. Václavem Kubecem
vytvořili projekt stavby. V březnu se přešlo k praxi. Byl vyčištěn pozemek od křovin a odpadků a při dalším setkání,
které se konalo již v areálu budoucího hřiště se mohli lidé vyjádřit či ovlivnit umístění herních prvků. A tak se zavedli
pracovní soboty, kde se pravidelně scházelo zhruba 20 – 30 dobrovolníků. Již v půlce července se namontovali první herní
prvky. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 28. července 2007. Areál disponuje dětským hřištěm s herními prvky a parkovým
mobiliářem z rostlého akátového dřeva. Je zde také asfaltová plocha s uličkou pro skate a volejbalové hřiště s antukou.

Starý czerninský zámek-Muzeum Josefa Dobrovského

Filmaři si začátkem května vybraly Starý zámek k natáčení dalšího dílu soutěžního pořadu „O korunu krále Karla“ v režii
Antonína Vomáčky. Natáčelo se v interiérech zámku, Muzea J. Dobrovského i na rozhledně Bolfánku. Točili se zde celkem
dva díly této soutěže. Pořadem provázel Jan Čenský, velitele gardy ztvárnil Václav Vydra, hraběte Czernina si zahrál

Antonín Procházka, pytláka Saša Rašilov a paní hraběnku ztvárnila Gabriela Filipi. Tyto dva díly ze života rodiny Czerninů,
Josefa Dobrovského a Jaroslava Kvapila se vysílaly v červnu.

Czerninové v Chudenicích

Czerninské fanfáry zazněli u Starého zámku. Vítali tak členy hraběcího rodu Czernínů, kteří se sjeli z nejrůznějších koutů
Evropy i Ameriky. S nimi jako pořadatel srazu dorazil i Karel-Eugen hrabě Czernin, vnuk posledního majitele panství
Eugena III. Všichni si společně prohlédli celý zámek. Především mladší členové viděli chudenické sídlo poprvé. Velice
všechny zajímala právě černá kuchyně – kolébka jejich rodu nebo také andělský pokoj. Srazu se zúčastnilo zhruba 150 členů
hraběcího rodu Czerninů. Celou akci s panem hrabětem připravovala také kastelánka Marie Rynešová, která bohužel nedala
vůbec chudenické veřejnosti o této události vědět. Z tohoto důvodu, tedy bohužel, členy hraběcího rodu Czerninů vítala jen
slabá desítka lidí z Chudenic.

Rohledna Bolfánek

Jelikož začaly některé stromy přerůstat rozhlednu, domluvila se obec se zástupci Lesů ČR na prořezání některých stromů.
Turisté, kteří si na konci sezony stěžovali na špatný výhled se letos dočkali zlepšení. Musím jen poznamenat, že když
pak při cestě z Horšovského Týna do Chudenic sjíždíte okolo lesa při západním slunci do městečka Blížejov, už z této dálky
se na vás Bolfánek směje a volá vás k sobě.

Charita

Středisko Charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy. Vedoucí je Ing. Karel
Lamač a další pracovnicí je paní Lenka Převrátilová. Celkem se starají o 56 klientů. Charita pořádá nejen pro své klienty,
ale pro seniory i další zájemce dvakrát do roka „Posezení s harmonikou“.

Místní organizace

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2006 se na veřejném dění podílely tyto místní organizace:
ZO ČSV – sdružuje 28 členů. Dohromady mají členové 275 včelstev. Letos oslavila organizace 100 let trvání Českého
svazu včelařů v Chudenicích a 45 let od založení kroužku mladých včelařů. U příležitosti oslav proběhla i každoroční soutěž
oblastního kola. K této příležitosti byla i vydána brožurka „Včelařský spolek Chudenicka 100. výročí založení“. Autorem
je jednatel spolku Josef Kadlec. Dále pak byla vyrobena pamětní keramická medaile.
SDH Chudenice - sdružuje 65 členů. Z toho 12 členů tvoří výjezdovou zásahovou jednotku, která je zařazena do JPO 3
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Při letošním sběru šrotu se opravdu dařilo a tak se rozhodli hasiči pro nákup
nových vycházkových uniforem. Okrsková soutěž se konala v Ježově. Soutěže se zúčastnili obě družstva, štěstí jim bohužel
nepřálo. Umístili se na pátém a šestém místě. Během tohoto roku se organizace věnovala řadě činností jako je pořádání bálu,
maškarního průvodu, čištění koupaliště, sběru železného šrotu, sběr kamene pro místní zemědělskou společnost a další.
TJ Sokol Chudenice – sdružuje 121 členů. Z toho je registrováno v národní házené 20 mužů, 36 žen, 16 dorost, 30 žaček
a 19 jsou ostatní přispívající členové. V letošním roce se pořídili hráčům nové míče, dresy a sítě.
ZO ČZS Chudenice – sdružuje 29 aktivních a platících členů. Členové zahrádkářského spolku se pravidelně scházejí první
neděli v měsíci, aby si tak pohovořili o svých vypěstovaných úrodách a podělili se o své nové vylepšené rady.
Myslivecké sdružení Žďár – sdružuje 22 členů a pět psů s loveckou upotřebitelností. Každý rok pořádají členové brigády
na sázení stromků v lese, sběrem kamene pro zemědělce, při žních shromažďují krmivo pro zvěř na dobu zimní, opravují
krmná zařízení. Účastní se kulturních akcí – turnaje v národní házené a při pouťovém fotbale. Každoročně pořádají 4 hony,
většinou listopad-prosinec, na lišky a divoká prasata, aby snížili jejich neutěšené stavy, které decimují stavy ostatní užitkové
zvěře. Za rok 2007 bylo uloveno 21 srnců, 4 srny a 2 srnčata. Uhynula vinou řidičů 11 kusů. Dále pak bylo uloveno 5 kusů
daňků a 58 kusů divokých prasat.

8. Sport, zdravotnictví
Sport

Sport v Chudenicích představuje především národní házená.
TJ Sokol Chudenice – sdružuje 121 členů. Z toho je registrováno v národní házené 20 mužů, 36 žen, 16 dorost , 30 žaček
a 19 jsou ostatní přispívající členové. V letošním roce se pořídili hráčům nové míče, dresy a sítě.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích
• Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
• Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
• Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
• Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek

Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí
Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2007

Obec

stav k 1.1.2007

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2007

Bezpravovice

17

---

3

---

1

19

Býšov

6

---

---

1

---

5

555

7

60

12

6

604

Lučice

39

1

---

1

1

38

Slatina

41

1

---

-- -

1

41

658

9

63

14

9

707

Chudenice

Celkem:

Kronika městyse Chudenice

2008

Kapitoly kroniky
1. Obecní úřad
2. Průběh roku, počasí
3. Zemědělství
4. Průmysl a obchod
5. Úprava obce
6. Veřejný život
7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
8. Sport, zdravotnictví
9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

1.

Obecní úřad

Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Komise
Kontrolní
Finanční
Školská, kulturní a sociální

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Karel Kacerovský
Václav Hájek
Ing. Karel Kuneš
Ing. Karol Žák
Josef Kulich
Václav Novák
Václava Soupírová
Ellen Davidovičová

Jana Dostálová
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

Zaměstnanci obecního úřadu
Ekonomický úsek
Matrika, administrativa, evidence obyvatel
Údržbář, hospodářské práce
Pomocný a nekvalifikovaný pracovník
Kronikářka obce
Správkyně Muzea J. Dobrovského
Uklízečka

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Karel Bláha
Josef Řeřicha
Luboš Zatloukal (úklid obce)
Miroslava Žáková (evidence předmětů-muzeum)
Miroslava Žáková
Marie Rynešová
Kateřina Ondřejková

2. Průběh roku, počasí
Leden

V prvních dnech roku 2008 se denní teploty pohybovaly od 0°C do -4°C a převládalo zataženo s deštěm. Až 7. ledna
se oteplilo a denní teploty se v průměru pohybovaly kolem +5°C, zpočátku s dešťovými přeháňkami, od 10. ledna se na pár
dní na nás usmálo i sluníčko. Zbytek ledna byl s průměrnými denními teplotami kolem +6°C, počasí bylo ale kolísavé –
střídal se déšť se sluníčkem, občas se přidal vítr. Ani v lednu jsme se ale sněhu nedočkali. Nejchladněji bylo 5. ledna,
kdy rtuť teploměru klesla na -4°C a bylo zataženo. Nejtepleji bylo 24. ledna, kdy rtuť teploměru ukazovala +10°C a svítilo
sluníčko.

Únor

I letošní únor byl poměrně teplý, v průměru se denní teploty pohybovaly kolem +6°C, opět se střídaly dešťové přeháňky
s jasnem, či zataženo s větrem. Sníh poletoval jen 2. a 15. února – bohužel ani v jednom případě nevydržel ani do druhého
dne. Poslední den v únoru se přihnal silný vítr, který se změnil ve vichřici – pojmenovanou Emma.

Březen

V noci z posledního února na první březen se přihnala z německa vichřice pojmenovaná Emma. Silný vítr lámal stromy,
vyvracel stožáry vysokého napětí a shazoval střechy. V některých místech vítr předvedl sílu orkánu. Na klatovsku
se přehnala rychlostí 155km/hod. Až třetího března se vítr utišil, bylo zataženo, občas dešťová přeháňka a teploty kolem
+5°C. 11. března se opět začal zvedat vítr, tentokrát dosáhl už jen rychlosti 90km/h a po dvou dnech se k oddechnutí všech
uklidnil. Po zbytek měsíce se počasí velice střídalo - sluníčko, déšť, sněhové přeháňky, zataženo. Teploty od +8°C klesaly
do 0°C a ke konci měsíce se na nás usmálo tolik očekávané sluníčko a denní teplota +15°C.

Duben

Duben si letos přichystal skutečně aprílové počasí. Slunečné dny se rychle střídaly s dny deštivými, sněhovými
přeháňkami a mlhami. Denní teploty se v průměru pohybovaly od +8°C do +15°C. Ke konci měsíce jsme se dočkali
i denních teplot kolem 18°C.

Květen

V květnu bylo většinou jasno, jen občas zataženo, déšť a slabý vítr. Začátkem května byly denní teploty jen kolem 15°C.
Ty se však postupně zvyšovaly a na konci května jsme se dočkaly denní teplot v průměru kolem 16°C. Nejchladněji bylo
21. května, kdy rtuť teploměru vystoupala jen na 8°C a pršelo. V zápětí však rtuť vyběhla až na krásných slunečných 30°C,
což bylo 25. května a byl to nejteplejší den měsíce.

Červen

Měsíc červen byl letos opravdu vydařený. Začátek měsíce byly teploty kolem 28°C a jasno. V polovině měsíce teploty
klesly jen na 13°C a občas byl i déšť. To však vydrželo jen tři dny. Pak se rtuť teploměru opět přes den vyhoupla v průměru
na 26°C a bylo jasno, občas večerní bouřka a déšť.

Červenec

Velmi vrtošivé bylo počasí v červenci. Z původních 24°C se rtuť teploměru vyšplhala během dvou dnů na 31°C,
aby vzápětí po dvou dnech klesla až na pouhých 16°C. Slunečné dny se rychle střídaly s deštivými. Teploty se od druhé
poloviny července pohybovaly jen kolem 18°C, zataženo, občas polojasno. Na konci července se ale opět rtuť teploměru
přes den vyhoupla až na 34°C a sluníčko.

Srpen

Srpen byl celkem teplý měsíc. Denní teploty se v průměru pohybovaly kolem 23°C, většinou sluníčko či polojasno.
Jen ojediněle byly dny zatažené a jen jeden den, a to 12. srpna, pršelo. Nejtepleji bylo 1. srpna, kdy se rtuť teploměru
vyhoupla na 32°C, nejchladněji bylo 24. srpna, kdy bylo jen 16°C.

Září

Září začalo slunečnou oblohou a teplotami dosahujícími až 30°C. Ty však v polovině měsíce postupně klesaly pod 20°C
a slunečná obloha se změnila v zataženou. Nechyběly ani občasné přeháňky a ranní mlhy. Nejchladněji bylo 17. září,
kdy jsme naměřili jen 8°C a nejtepleji bylo 2. září, kdy svítilo krásně sluníčko a rtuť teploměru ukazovala 30°C.

Říjen

Mnohem pochmurnější byl říjen, kdy převládalo zataženo a déšť s průměrnými denními teplotami 10°C. Zpočátku
měsíce se rtuť teploměru pohybovala ještě kolem 14°C, ale zataženo a déšť. Sluníčko na nás vykouklo z pod mraků 12. října
a bylo 19°C, což byl také nejteplejší den v tomto měsíci. Pak už teploty začaly klesat a poslední říjen pršelo s teplotami jen
kolem 3°C.

Listopad

Pro první listopadový týden byly typické denní teploty kolem +8°C, oblačno a mlhy. Teploty 5. listopadu vystoupaly
až na 15°C a krásně nám zasvítilo sluníčko. Vzápětí ale po dvou dnech klesly opět na 8°C a už jen klesaly k bodu mrazu.
K tomu se přidal studený vítr a 21. listopadu se ukázal první sníh z deštěm. Do konce měsíce se denní teploty držely v
průměru kolem bodu mrazu, zataženo, občas poletoval sníh.

Prosinec

A tak jak listopad skončil, prosinec začal a v průměru se denní teploty po celý prosinec pohybovaly kolem bodu mrazu.
Většinou bylo po celý měsíc zataženo, jen občas polojasno a padal déšť se sněhem. O štědrém dnu se teploty vyhouply na
+4°C a celý den poprchávalo.

Souhrn srážek v roce 2008
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

leden
15,5

únor
26,1

březen duben
44,3
62

květen červen
38,9
37,5

červenec srpen
74,5
47

září říjen listopad prosinec
60,2 53,3 40,6
54,2
(uvedeno v mm)

Srážky celkem : 554,1 mm
Průměr: 46,2 mm
Zaznamenala paní Věra Kulichová (do 3/2008) a Ondřej Dolejš (od 4/2008)

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o..
V níže napsané tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo
hnojiva dusíkatá, fosforečná. Z vlastních zdrojů pak hnůj a močůvku. Družstvo chová 896 kusů skotu, z toho se letos
narodilo 366 kusů telat. Vykrmují kolem 17 tis. kusů drůbeže. Letos vyrobilo 1989 litrů mléka. Obhospodařuje 959 ha orné
půdy a 365 ha luk a pastvin.

Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár s.r.o. a sklizená úroda.
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Kukuřice na zrno
Řepka
Mák
Kukuřice na zeleno a siláž
Ostatní jednoleté pícniny
Jetel červený

Výměra v ha
200,46
197,64
20,53
30,00
179,35
35,65
222,02
66,11
7,11

Sklizeň v tunách
803,1
839,9
64,2
407,4
6,2
5500,0
685,0
139,3

4. Průmysl a obchod
V roce 2008 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká pošta
Instalatérské a topenářské práce – pan Karel Mráz
Kadeřnictví – paní Petra Dolejšová
Kadeřnictví – paní Regnerová
Kadeřnictví – paní Šárka Rupertová
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikola Wolfová
Obkladačské práce – pan Jiří Havlovic
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Prodejna textilu a galanterie – paní Libuna Stinglová
Restaurace Stará škola – pan Jan Štětina
Restaurace U Baláků – pan Jiří Lucák
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Webová prezentace Chudenic

Začátkem března byly spuštěny oficiální webové stránky úřadu městyse Chudenice. Obec dosud využívala jen portálu
Obce a města a neoficiální prezentace se základními informacemi o Chudenicku. Mnoho lidí ale ukazovalo na tento
nedostatek a tak se zastupitelé rozhodli lépe prezentovat Chudenice. Zpřístupnit důležité informace jak chalupářům,
tak obyvatelům Chudenic a okolí, kteří se k úřední desce nedostanou tak často. Na stránkách www.sumavanet.cz/chudenice
najdou lidé kromě aktuálních důležitých informací včetně usnesení zastupitelů také něco z historie Chudenic.

Nová střecha na zdravotním středisku

Pro generální rekonstrukci střechy na zdravotním středisku se rozhodli letos v srpnu zastupitelé. Zamezilo se tak
tepelným ztrátám a zatékání do budovy. Stavební úprava budovy začala v polovině září. Náklady jsou odhadovány
na 730000 -750 000 Kč. Plzeňský kraj poskytl dotaci ve výši 250 000 Kč.

Bytová politika

Dalších 16 klíčů od nových bytů bylo předáno na začátku září novým nájemníkům zkolaudovaného třetího bytového
domu. Na obci zůstalo ještě dalších 15 žádostí. Ulice také dostala oficiální název „Roubalova ulice“. O byty je zde veliký
zájem, i když zde přestala fungovat škola. Výstavba v této části městyse bude pokračovat i v budoucnosti. Plánuje
se navázání na ulici Čechovu a další výstavba solitérních a řadových domů. S tím se ale musí počkat na dokončení
územního plánu. Teprve poté zde mohou nové stavební parcely vzniknout.

Nové lucerny

Městys pořídil za 300 000 Kč lucerny v historizujícím stylu. V říjnu společnost ČEZ zakopala kabely elektrického
vedení pod zem a tak mohly být lucerny umístěny na náměstí a kolem Starého zámku. Změnu nadzemního vedení na
podzemní provedla společnost ČEZ na vlastní náklady.

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2008 ve světě
Kosovo vyhlásilo nezávislost - v polovině února vyhlásilo Kosovo nezávislost. Jednostranný krok kosovských Albánců
se očekával. Odtržením Kosova od Srbska se dovršil rozpad Jugoslávie, který začal na počátku 90. let.
Josef Fritzl ve sklepení věznil a znásilňoval dceru 24 let - Rakousko zažilo na konci dubna šok. Třiasedmdesátiletý Josef
Fritzl v dolnorakouské obci Amstetten věznil ve sklepení svého domu 24 let svou 42letou dceru Elisabeth. Zplodil s ní sedm
dětí.
Válka v Gruzii - Ruská vojska vstoupila 8. srpna do Gruzie. Důvodem byla rozsáhlá gruzínská operace proti separatistické
Jižní Osetii. Tbilisi do správního střediska Jižní Osetie Cchinvali vyslalo těžkou techniku včetně tanků. Rusko tvrdě
odpovědělo a jeho jednotky postupovaly do nitra Gruzie. Po konfliktu nebyl obnoven status quo, Jižní Osetie i Abcházie
vyhlásily nezávislost a Moskva ji uznala.
Ze Spojených států se šíří finanční krize - svět se ocitl v ekonomické krizi. Během několika zářijových týdnů
ve Spojených státech zkrachovalo několik bankovních gigantů. Jako první padl Lehman Brothers. Vláda musela pomoci
hypotečním ústavům Fannie Mae a Freddie Mac. Následoval pojišťovací gigant AIG či banka Washington Mutual.
Prezidentem USA poprvé zvolen černoch - letošní prezidentské volby nenechaly ve Spojených státech amerických nikoho
chladným. George Bush mladší zemi nebývale zadlužil, USA zabředly do nepopulární války v Iráku a když se tam situace
zlepšila, začal se hroutit hypoteční trh a krachovat banky. Předznamenalo to nejen změnu ve vedení země, ale i nástup
historicky prvního černocha do Bílého domu - Baracka Obamy.

Vybrané události roku 2008 v České republice
První dny schengenského prostoru - bezprostředně po vstupu České republiky do schengenského systému volného
pohybu osob, k němuž došlo v polovině prosince 2007, se objevila obava z přílivu nelegálních migrantů. Mluvilo
se zejména o třech tisícovkách Čečenců, kteří se z polských utečeneckých táborů chtěli dostat dále do západní Evropy.
Klaus podruhé zvolen prezidentem - poslanci a senátoři se po šesti letech opět sešli k volbě hlavy státu. Proti sobě stanuly
dvě výrazné osobnosti. Proti dosavadnímu prezidentovi Václavu Klausovi byl po mnoha týdnech vyjednávání navržen
ekonom Jan Švejnar. Krátce před šestou hodinou byl po celodenním zasedání zvolen prezidentem opět Václav Klaus,
který obdržel 141 hlasů z 279 možných.
Největší nehoda v historii dálnice D1 - ve čtvrtek dopoledne se na 100. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu stala
největší hromadná nehoda v historii dálnice. Stačila krátká sněhová vánice a hromadný karambol 189 vozů byl na světě.
Členové Greenpeace okupovali kótu, kde má stát radar - zhruba dvacítka členů hnutí Greenpeace obsadila
v brdském vojenském újezdu kótu 718. Jde o místo, na němž by měl dle vojenských stratégů vyrůst americký radar.
Greenpeace plánovalo uspořádat na kótě "kulturní a společenské akce", do kterých chtělo zapojit i místní lidi. Armáda
prostor monitorovala a dala aktivistům čas k odchodu.
Padesátníky a papírové dvacetikoruny přestaly platit - češi se rozloučili s padesátníky a papírovými dvaceti korunami.
V Česku tak definitivně zmizely haléřové mince. V tuzemsku bylo v oběhu přes 427 miliónů padesátníků, přičemž ČNB
počítá, že se jich vrátí zhruba pětina.
Požár vymazal z mapy levé křídlo Průmyslového paláce - ve čtvrtek, dvě minuty před čtvrt na osm večer oznámil první
volající na tísňovou linku pražských hasičů, že hoří Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Přestože první jednotka byla
u ohně během několika minut, při příjezdu již bylo celé levé křídlo historické památky v plamenech. Postupně se zřítila
střecha a zůstala jen torza konstrukce.

Významná výročí
•
•
•
•
•

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství

25. 3. 1883 se narodil Generál major Dr. Václav Jelínek (zemřel 4. 2. 1961 v Bělehradě)
16. 5. 1953 zemřel Generál. Šéf intendanstva Josef Pešek (narodil se 5. 2. 1884 v Chudenicích)
25. 5. 1933 zemřel Prof. MUDr. Václav Rubeška (narodil se 4. 2. 1854 v Chudenicích)
11. 6. 1838 se narodil v Kučeři chudenický farář Josef Souhrada (zemřel 5. 5. 1892 v Chudenicích)
25. 9. 1868 se narodil národní umělec Jaroslav Kvapil (zemřel 10. 1. 1950 v Praze)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. ledna v kostele sv. Jana Křtitele novoroční koncert Betlémská hvězda
13. ledna se uskutečnil v sále restaurace Stará škola Hasičský bál
9. února se konal Maškarní rej
24. dubna v budově Základní školy Oblastní kolo soutěže „Zlatá včela“
3. května vysvěcení znovu obnoveného kříže na „Karolínčině louce“
10. května se konala Na Jalovčí Okrsková soutěž hasičů
25. - 26. července noční oživené prohlídky Starého zámku na téma „Návrat do renesance“
26. července na nádvoří Starého zámku představení „Pazourkem a střelným prachem“
27. července slavnostní procesí od kostela sv. J. Křtitele ke kapli sv. Anny a slavnostní mše svatá
30. července turnaj žaček Na Jalovčí
2. srpna na nádvoří Starého zámku večer se Zdeňkem Troškou a Michalem Herzánem
2. srpna Na Jalovčí turnaj v malé kopané
15. - 16. srpna noční oživené prohlídky Starého zámku na téma „O čertovské princezně“
23. října ve Vinárně u Starého zámku „Posezení s harmonikou“
25. října a 1. listopadu se v prostorách budovy školy konal Kurz včelařů začátečníků Chudenice
5. listopadu místní MŠ uspořádala lampionový průvod

• 19. listopadu v obecní knihovně přednáška „Prevence nádoru prsu“
Školství

Školství v Chudenicích představuje Základní mateřská škola s jídelnou. Ředitelkou je paní Dana Anderlová z Klatov,
učitelkou paní Miloslava Zábranová a jako pomocná vychovatelka zde pracuje paní Anna Ondřejková, která se těší veliké
oblibě dětí, kteří jí s láskou nazývají „babi školková“. Jako kuchařka a uklizečka školky tu pak ještě pracuje paní Kateřina
Ondřejková. Na začátku nového školkového roku přivítali děti nově vymalované, barevné interiéry školky. Základní
mateřská školka pořádala 5. listopadu lampionový průvod. Hned po setmění se sešli před mateřskou školkou nejen děti
navštěvující tuto mateřinku, ale i jejich starší i mladší sourozenci, rodiče i prarodiče. Průvod procházel skoro celými
Chudenicemi a končil besídkou v místní knihovně, kde na všechny čekala knihovnice paní Dostálová s pohádkou
a hádankami.

Starý czerninský zámek - Muzeum Josefa Dobrovského

Rekonstrukce fasády na Jižním sálovém křídle pokračovaly i v roce 2008. Restaurovaly se renesanční sgrafita na jižním
křídle, restaurátorem panem Hynkem Mertou z Prachatic. Na restaurování fresek na fasádě přispěl částkou 80 000 Kč
Plzeňský kraj, dalších 40 000 Kč investoval městys.
Dalších 320 000 Kč si vyžádala rekonstrukce krovu západní části východního křídla. Na krov se dostala dotace 250 000 Kč
od Ministerstva kultury a dalších 70 000 Kč financoval městys z rozpočtu.

Charita

Středisko Charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy. Vedoucí je Lenka
Převrátilová a další pracovnicí je paní Zuzana Navarová. Celkem se starají o 40 klientů. Charita pořádá nejen
pro své klienty, ale pro seniory a další zájemce dvakrát do roka „Posezení s harmonikou“.

Brožura o Jaroslavu Kvapilovi

Ke 140. výročí narození slavného českého spisovatele, šéfa činohry Národního divadla v Praze, autora libreta

k Dvořákově opeře Rusalka, chudenického rodáka Jaroslava Kvapila se rozhodlo zastupitelstvo úřadu vydat brožurku.
Oslovilo nakladatelství Arkáda Klatovy. Vydání brožurky vyšlo na zhruba 60 000 Kč, z toho 40 000 Kč přispěl městys
a zbytek, tedy 20 000 Kč pokryly dotace Krajského úřadu v Plzni.

Zámek Lázeň

Prkny zatlučené dveře i okna, strhané záclony, podepřený polorozpadlý balkon, požární nádrž plná listí a žabince a všude
kolem páska upozorňující na zákaz vstupu. To je bohužel dnešní realita kdysi slavného zámku. Zámek byl uzavřen v lednu
2007. Důvodem bylo ukončení nájemního vztahu s nájemcem na provoz restaurace a hotelu. Dalšímu nájemci by však
hygiena a statik provoz nedovolil. Situace se zámkem Lázeň je velmi složitá. Vlastnictví je předmětem vleklého restitučního
sporu mezi Plzeňským pivovarem a hrabětem Czerninem, který se táhne již 11 let. Tento rok si ale pan hrabě začal pohrávat
s myšlenkou mimosoudně se domluvit s Plzeňskými pivovary na odkupu tohoto zámku, kteří stejně o prodeji přemýšlejí.

Místní organizace

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2008 se na veřejném dění podílely tyto místní organizace:
TJ Sokol Chudenice - sdružuje 96 členů registrovaných v národní házené, dále pak 50 přispívajících členů.
SDH Chudenice - sdružuje 65 členů. Z toho 12 členů tvoří výjezdovou zásahovou jednotku, která je zařazena do JPO 3
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Okrsková soutěž se konala letos v Chudenicích Na Jalovčí. Soutěže
se zúčastnili obě družstva. Umístili se na druhém a pátém místě a vybojovali tak postup do vyřazovacího kola v Mochtíně.
Během tohoto roku se organizace věnovala řadě činností jako je pořádání bálu, maškarního průvodu, čištění koupaliště,
sběru železného šrotu, sběr kamene pro místní zemědělskou společnost a další. Jelikož se rozbila stříkačka, zastupitelstvo
obce odsouhlasilo nákup nového stroje a tak se hasiči můžou těšit z nové stříkačky.
ZO ČSV Chudenice – sdružuje 27 členů. Členové spolku mají dohromady 276 včelstev. Ve dnech 25. 10. a 1. 11. pořádali
chudeničtí včelaři „Kurz pro začínající včelaře“. Tohoto kurzu se zúčastnilo kolem 45 osob z Chudenic a širokého okolí.

Zúčastnění byli proškoleni o anatomii, biologii a fyziologii včely medonosné, šlechtitelské práci v chovu včel, tlumení
nákazy včel a celkově o včelaření v ČR. Na závěr tohoto kurzu dostal každý účastník Osvědčení – oprávnění
k samostatnému ošetřování včelstva.
ZO ČZS – svaz sdružuje 31 aktivních a platících členů. Jediným příspěvkem do pokladny svazu zahrádkářů, kromě
členského příspěvku, je moštování. Každý rok na podzim zahrádkáři ve své moštárně, která je ve Starém zámku na nádvoří,
moštují z čerstvých jablek výborný mošt. Obyvatelé Chudenic, chataři i lidé z blízkého okolí mají o tuto akci veliký zájem.
Proto se zastupitelé městyse rozhodli opravit bývalou mlékárnu na náměstí, kam by se v příštích letech měla moštárna
ze Starého zámku přestěhovat. Povedlo se získat dotace na střechu tohoto objektu.
Myslivecké sdružení Žďár – sdružuje 20 členů a 5 psů s loveckou upotřebitelností. Každoročně členové pořádají různé
brigády, např. sázení stromků v lese, sběr kamene a podobně. Dále se účastní společenských a kulturních akcí v Chudenicích
- turnaje v národní házené a při pouťovém fotbale. Každoročně pořádají 4 hony, většinou listopad-prosinec, na lišky
a divoká prasata, aby snížili jejich neutěšené stavy, které decimují stavy ostatní užitkové zvěře. Za rok 2008 bylo uloveno
21 srnců, 9 srn a 4 srnčata. Dále 6 kusů daňků a rekordních 92 divokých prasat. Vinou řidičů uhynulo 15 kusů.

8. Sport, zdravotnictví

Sport

Sport v Chudenicích představuje především národní házená. TJ Sokol v tomto roce sdružuje celkem 146 členů.
Z toho 96 je registrováno v Národní házené a to 28 mužů, 45 žen a 23 mládeže. Dalších 50 členů je přispívajících.
Nejúspěšnějším oddílem byl v tomto roce oddíl mladších žákyň, který ukončil sezonu na vynikajícím 2. místě OP.
Letos oslavila organizace 40. výročí založení národní házené v Chudenicích. Při této příležitosti uspořádalo místní sdružení
TJ Sokol tradiční smíšený turnaj, kterého se účastnili hasiči, myslivci, přátelé házené a dokonce i některé „rodinné klany“.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích
•
Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
•
Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
•
Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
•
Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí
Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2008
Obec

stav k 1.1.2008

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2008

Bezpravovice

19

---

---

---

---

19

Býšov

5

---

---

1

---

4

Chudenice

604

10

36

13

4

633

Lučice

38

1

2

5

2

34

Slatina

41

---

1

---

---

42

707

11

39

18

6

732

Celkem:

Kronika městyse Chudenice

2009

Kapitoly kroniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní úřad
Průběh roku, počasí
Zemědělství
Průmysl a obchod
Úprava obce
Veřejný život
Politický a kulturní život, rozvoj školství
Sport, zdravotnictví
Pohyb obyvatelstva, život lidí

1.

Obecní úřad

Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Karel Kacerovský
Václav Hájek
Ing. Karel Kuneš
Ing. Karol Žák (do září 2009)
Zdeněk Kalina (od října 2009)
Josef Kulich
Václav Novák
Václava Soupírová
Ellen Davidovičová

Komise
Kontrolní
Finanční
Školská, kulturní a sociální

Jana Dostálová
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

Zaměstnanci obecního úřadu
Účetní, personalistika
Administrativa, matrika
Lesní hospodář
Techničtí pracovníci
Pomocný a nekvalifikovaný pracovník
Kronikářka obce
Správkyně Starého zámku
Správkyně Muzea J. Dobrovského
Knihovnice
Uklízečka

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Ing. Karel Vokáč
Karel Bláha (do 4/2009)
Jan Přibáň (od 5/2009)
Josef Řeřicha
Luboš Zatloukal
Miroslava Žáková
Miroslava Žáková (od července 2009)
Marie Rynešová (do listopadu 2009)
Jana Dostálová
Kateřina Ondřejková

2. Průběh roku, počasí
Leden

První dny roku 2009 se denní teploty nepřehouply nad bod mrazu. Přes noc bylo v průměru kolem -10°C
a přes den se teploty pohybovaly v průměru kolem -5°C, převážně zataženo a padal sníh. Jen na pár dní v měsíci
na nás sluníčko vykouklo, ale hned vzápětí se druhý den už neukázalo. Leden byl krásně zahalený do bílé peřinky.

Únor

V únoru se sníh stále udržel. Dokonce jsme 11. února zažili tak zvanou „bílou tmu“, kdy padal sníh tak hustě, že nebylo
skoro celý den vidět na krok a teplota se pohybovala na 0°C po celý den. Teploty na začátku měsíce byly přes den
v průměru kolem bodu mrazu, poslední dny v únoru se denní teploty již pohybovaly kolem +4°C. Většinou bylo zataženo,
poletoval sníh nebo mlha, až teprve 25. února se na nás sluníčko konečně podívalo sice na jeden, ale celý den. Nejchladněji
bylo 15. února, kdy rtuť teploměru klesla až na -10°C, nejtepleji pak bylo 25. února, kdy se rtuť teploměru přehoupla
až na +5°C.

Březen

Ani v březnu to nebylo jiné a sluníčko se nám opět ukazovalo jen hodně málo. V tomto měsíci snad nejmíň
od začátku roku, na pouhé tři dny a to 18., 21. a 31. března. Po celý měsíc bylo spíše zataženo, dešťové přeháňky se střídali
se sněhovými. Průměrná denní teplota byla +6°C. Poslední březnový den byl nejteplejší, bylo krásných +13°C a sluníčko.
Nejchladněji bylo 14. února, kdy rtuť teploměru klesla na -1°C.

Duben

Konečně v dubnu jsme se dočkali krásného slunného počasí, jen občas bylo polojasno a déšť. Teploty přes den se držely
v průměru na krásných 20°C, občas na nás zaburácela večerní bouřka. To pak druhý den teploty vystoupaly jen na 12°C,
ale další den už zase hřálo sluníčko. Nejchladněji bylo 1. února, kdy byla denní teplota jen 7°C. Nejtepleji bylo 15. února.
To rtuť teploměru ukazovala 24°C.

Květen

Květen přinesl poměrně rychlé střídání teplot. Hned první den nás sice probudilo sluníčko. Denní teplota byla 17°C,
jasno. Od 16:00 hodin však přišla bouřka, přidal se déšť a dokonce i silné krupobití. Dva dny na to teplota vystoupala na
krásných slunečních 20°C. K večeru přišel déšť, vítr a další den už jsme se dočkali jen 11°C. Takhle se počasí střídalo téměř
pravidelně po čtyřech dnech celý měsíc. Nejtepleji bylo 26. Května, kdy rtuť teploměru vystoupala až na nádherných
slunečních 31°C. Nejchladněji bylo 14. února, kdy bylo zataženo s deštěm a denní teplota byla pouhých 9°C.

Červen

Červnové počasí bylo charakteristické denními teplotami pohybujícími se kolem 20°C. Většinou bylo polojasno
a občasný déšť doprovázel poměrně silný vítr. Nejchladněji bylo 23. června, kdy rtuť teploměru vystoupala za deštivého dne
jen na 13°C. Nejtepleji bylo 26. června. I když bylo zataženo, rtuť teploměru ukazovala 25°C.

Červenec

Počátek měsíce byl charakteristický rychlým střídáním teplot, kdy rtuť teploměru během jednoho týdne dokázala
vyšplhat na 26°C a hned klesnout po bouřce na pouhých 15°C, slunečno střídalo polojasno, déšť a bouřky. Od poloviny
měsíce se to opakovalo. Nejchladněji bylo 20. července, kdy při dešti bylo pouhých 14°C. Hned druhý den ale bylo
polojasno a rtuť vystoupala na 26°C. Nejtepleji bylo 23. července, kdy rtuť teploměru vystoupala na slunečných 30°C.

Srpen

Srpen byl velice tropický měsíc. I když ranní teploty byly v průměru kolem 13°C, přes den se vyšplhaly ke krásným
slunečným v průměru 32°C, převážně jasno po celý měsíc. Nejteplejším dnem byl 19. a 27. srpen, kdy oba dva dny rtuť
vystoupala na 34°C.

Září

První den v září byly ranní teploty jen 5°C, ale přes den se vyhouply až na neuvěřitelných 35°C a byl nádherný slunečný
den. Také nejteplejší v tomto měsíci. Teploty se v tomto měsíci střídaly, dá se říci po pěti dnech, jasno střídalo zataženo
s deštěm. Pokud bylo jasno, průměrné denní teploty se pohybovaly kolem 25°C. Pokud bylo zataženo, denní teploty
vystoupaly v průměru jen na 15°C.

Říjen

Říjen nám žádné babí léto nepřinesl, spíše naopak – v polovině října jsme se dokonce dočkali prvního sněhu a prvních
mrazíků. Skoro celý měsíc bylo zataženo, vítr a déšť. Sluníčka jsme se dočkali až na konci měsíce, kdy i rtuť teploměru
vystoupala na 10°C. Nejtepleji bylo 7. října, kdy rtuť teploměru ukazovala 23°C, polojasno. Nejchladněji bylo 20. října,
kdy rtuť teploměru ráno ukazovala -2°C, přes den jen 0°C.

Listopad

Pro první listopadový týden byly typické denní teploty kolem +8°C, zataženo s deštěm a mlhy. Teploty klesly
na +3°C a stále zataženo s deštěm. V druhé polovině měsíce se denní teploty pohybovaly kolem +13°C,
ale stále převládalo zataženo, polojasno a tři dny dokonce i jasno.

Prosinec

Prosinec začal deštivým dnem, ale hned druhý den klesly teploty pod bod mrazu, převážně se mlhy střídaly s polojasnem
a zataženo s deštěm. Od 13. prosince začal poletovat sníh, který se střídal se slunečnými dny. 22. prosince bylo už 50 cm
sněhu a my se tak letos konečně dočkali bílých vánoc. Na Štědrý den byly denní teploty 0°C a držela se po celý den mlha.
Bohužel poslední dny roku se denní teploty vyhouply na +5°C a začal tát sníh.

Souhrn srážek v roce 2009
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

leden
21,7

únor březen duben květen červen
36,9 39,8
78,7
99,7
89,9

červenec srpen září říjen listopad prosinec
114,9
36,4 21,5 65,5
41
67,5

(uvedeno v mm)

Srážky celkem : 713,5 mm
Průměr: 59,5 mm
Zaznamenal Ondřej Dolejš

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.. V níže napsané
tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo hnojiva dusíkatá
a z vlastních zdrojů pak hnůj a močůvku. Družstvo chová 915 kusů skotu, z toho se letos narodilo 334 kusů telat. Vykrmují
kolem 12-nácti tisíc kusů drůbeže. Letos vyrobilo 1572 litrů mléka. Obhospodařuje 963 ha orné půdy a 365 ha luk a pastvin.

Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár s.r.o. a sklizená úroda
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Řepka
Mák
Kukuřice na zeleno a siláž
Ostatní jednoleté pícniny
Ostatní víceleté pícniny

Výměra v ha
216,93
205,77
18,47
8,66
190,69
31,57
216,80
10,91
290,95

Sklizeň v tunách
860,0
762,0
54,0
18,5
546,0
17,5
8675,0
100,0
448,4

4. Průmysl a obchod
V roce 2009 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká pošta
Instalatérské a topenářské práce – pan Karel Mráz
Kadeřnictví – paní Petra Dolejšová
Kadeřnictví – paní Regnerová
Kadeřnictví – paní Šárka Rupertová
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Obkladačské práce – pan Jiří Havlovic
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Restaurace Stará škola
Restaurace U Baláků – Hoi Nguyen Thi Minh
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová
Zelenina u pošty – pan Jan Okál

5. Úprava obce
Kostel sv. Jana Křtitele
Rekonstrukce střechy se letos dočkal i kostel sv. Jana Křtitele. Opravila se část střechy v prostoru nad presbytářem
a panskou oratoří. Vlastník tohoto chrámu, tedy církev investovala do této akce zhruba 450 000 Kč, městys přispěl částkou
70 000 Kč.
Kaple sv. Anny
Před dvěma lety zloději rozkradli plechy na střeše této kapličky. Ta se v letošním roce dočkala nového oplechování
nad sakristií a nad předsíní. Zároveň zde byl umístěn nad její vchod i nový kříž.
Diskriminovaná obec
Úřad městyse se přidal k některým obcím z Klatovska, které se rozhodly razantně bojovat proti nespravedlivému
rodělování daní. Ráno 26. května kdo přijel do Chudenic si na ceduli s nápisem Chudenice také přečetl „Diskriminovaná
obec“. Starostům se nelíbilo, že města s počtem obyvatel pod sto tisíc jsou od státu diskriminovány a dostávají méně peněz
než města velká. Každoročně se na daních vybere určitý počet peněz. Ty se pak přerozdělují na jednotlivá města a obce.
Podle starostů to však neprobíhá spravedlivě – čtyři největší města ČR: Praha, Brno, Ostrava a Plzeň si rozdělí polovinu
vybraných peněz a více než 6600 měst a obcí pak druhou polovinu. Protestní akci vyvolalo Sdružení místních samospráv
ČR.
Kaple sv. Václava u Bažantnice
Rekonstrukce kaple sv. Václava, která stojí u zdi Bažantnice, stojící na pozemcích státu a není nikde evidována,
se v tomto roce ujal Český svaz ochránců památek. Oprava této kaple stála zhruba 120 000 Kč.
Rybníček v Bezpravovicích
Rybníček na návsi v Bezpravovicích se letos dočkal odbahnění, nové hráze i celkové úpravy okolí - tedy kompletní
celkové revitalizace. Městys do těchto úprav investoval 350 000 Kč, z toho 150 000 Kč bylo z dotací od Plzeňského kraje.

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2009 ve světě

Svět vyděsila Severní Korea, odpálila jadernou bombu - Severní Korea naplnila hrozby a provedla jadernou zkoušku.
Vše označila za opatření k uchránění národní suverenity. Výbuch byl silnější než v roce 2006.
Popový král Michael Jackson zemřel - Michael Jackson, popová megastar osmdesátých a devadesátých let a zřejmě jeden
z nejznámějších hudebníků druhé poloviny 20. století, zemřel ve svém domě v Holmby Hills v Los Angeles. Selhalo
mu srdce.
Žena na půlnoční strhla papeže k zemi - mimořádně dramatický průběh měla půlnoční mše, kterou v bazilice svatého
Petra v Římě sloužil papež Benedikt XVI. V úvodu bohoslužby, která byla kvůli papežově vyčerpání přesunuta netradičně
už na desátou hodinu večer, přeskočila jedna z přítomných bariéry oddělující Svatého otce od věřících a srazila ho,
když kráčel k oltáři.
Putin volá po nových útočných zbraních - ruský premiér Vladimir Putin ve Vladivostoku řekl, že jeho země by měla začít
vyvíjet nové útočné zbraně. Podle něj totiž americký protijaderný štít narušil rovnováhu sil mezi Spojenými státy a Ruskem.
Kanada opět zavedla pro Čechy víza - 14. července od šesté hodiny ranní SELČ se musejí čeští občané pro vstup
do Kanady prokazovat vízy. Důvodem opětovného zavedení vízového styku bylo znepokojivé zvýšení počtu žadatelů
o vstup do Kanady ze strany občanů ČR, vysvětlily o den dříve kanadské úřady.

Vybrané události roku 2009 v České republice

Česko začalo předsedat Evropské unii – 1. ledna se Česká republika ujala předsednictví Evropské unie. Stala se tak teprve
druhou z nových členských zemí EU, na kterou se v koloběhu půlročních etap šéfování sedmadvacetičlennému společenství
dostalo.

Klaus podepsal náhubkový zákon - prezident Václav Klaus podepsal zákon o trestním řízení soudním (trestní řád),
který mimo jiné zakazuje zveřejňování odposlechů, proti čemuž vystupují média. Poslanci zákon schválili o týden dříve.
Do Česka přiletěl americký prezident Barack Obama - pražské ruzyňské letiště přivítalo 4. dubna v podvečer dalšího
amerického prezidenta. Přistál na něm speciál Air Force One, na jeho palubě byl Barack Obama s manželkou Michelle.
Jejich cílem byl summit EU-USA. Šlo o další bod jejich prvního evropského turné, které zahájili v Londýně.
V Praze po 54 letech skončilo analogové vysílání - 1. května o půlnoci ze čtvrtka na pátek začala v České republice jedna
z největších revolucí od dob zahájení vysílání Československé televize v první polovině padesátých let. Česká metropole
přešla na digitální vysílání. Praha se stala první velkou oblastí v ČR, kde bylo analogové vysílání vypnuto.
Do Česka dorazila prasečí chřipka - v květnu česká republika zaznamenala první případ prasečí chřipky. Uvedl to
odpoledne hlavní hygienik ČR Michael Vít. Onemocněl jí pilot Českých aerolinií z Prahy, který se krátce před tím vrátil
z New Yorku.
Česko vyhostilo ruské diplomaty za špionáž - atmosféru Studené války připomnělo napětí mezi Českem a Ruskem. Kvůli
podezření ze špionáže ve prospěch Moskvy vyhostila Praha dva zaměstnance ruského velvyslanectví. Ruský ministr
zahraničí Sergej Lavrov krok ČR záhy označil za „další provokaci“.
Aféra na plzeňských právech - na plzeňských právech vypukla v září plagiátorská aféra. Stalo se tak v souvislosti
s disertační prací proděkana fakulty Ivana Tomažiče a jejího oponenta, tehdejšího děkana Jaroslava Zachariáše. Studenti
začali sepisovat petice, aby oba muži odstoupili z funkcí. Policie záhy připustila, že problémů bude na fakultě víc.
Do Česka přiletěl papež - po americkém prezidentovi Baracku Obamovi zavítala do Česka další „celebrita“ – papež
Benedikt XVI. Na pozvání prezidenta Václava Klause a České biskupské konference navštívil v září Prahu, Brno a Starou
Boleslav.

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí
•
•
•
•
•
•

4. 2. 1854 se narodil v Chudenicích Prof. MUDr. Václav Rubeška (zemřel 25. 5. 1933 v Praze)
5. 2. 1884 se narodil v Chudenicích Generál. šéf intendanstva Josef Pešek ( zemřel 16. 5. 1953 v Leopoldově)
24. 3. 1869 zemřel v Chudenicích oblíbený obvodní lékař MUDr. Josef Šindelář (narodil se 24. 3. 1869 v Kolovči)
28. 7. 1949 zemřel zakladatel Muzea J. Dobrovského Adolf Roubal (narodil se 7. 5. 1887 v Chudenicích)
8. 8. 1959 zemřel v Chudenicích czerninský zahradník Rudolf Gebr (narodil se 31. 3. 1902 v Mláce u Třeboně)
12. 1884 se narodil v Chudenicích Major Vladimír Roubal (zemřel 29. 7. 1936 v Praze)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31. ledna - v sále restaurace Stará škola Hasičský bál
21. února – v sále restaurace Stará škola X. Házenkářský bál
28. února - Masopustní průvod
25. dubna - v budově základní školy soutěž oblastního kola mladých včelařů
23. května - OS Otisk v okolí Bolfánku a Americké zahrady „Den země“
23. května - svěcení kaple sv. Václava u Bažantnice a posvěcení kříže nad liteňským mlýnem
30. května - TJ Sokol a SDH společnými silami uspořádali MDD kolem rozhledny Bolfánek
4. června – v kostele sv. J. Křtitele koncert dvou sborů v rámci XIV. Evropského festivalu duchovní hudby
5. června – v kostele sv. J. Křtitele koncert pražského sboru v rámci XIV. Evropského festivalu duchovní hudby
20. června - pořádalo OS Otisk tradiční jarní úklid v Americké zahradě
27. června - tradiční smíšený turnaj v národní házené Na Jalovčí
22. - 31. července – Workcamp v Chudenicích
24. a 25. července - noční oživené prohlídky na Starém zámku na téma pohádky „Princ Bajaja“
8. srpna - na nádvoří Starého zámku posezení s Josefem Náhlovským
29. srpna - slavnostně otevřena nová expozice Prof. Jana Roubala v Muzeu J. Dobrovského

•
•
•
•
•

12. září – na nádvoří Starého zámku představení „Hastrmanská komedye“
18. - 19. září - noční oživené prohlídky na Starém zámku na téma „Tři mušketýři“
21. října - ve Vinárně u Starého zámku „Posezení s harmonikou“
31. října - společnost farníků uspořádala přednášku na téma „Svatý Wolfgang“
12. prosince - pořádala Vinárna u Starého zámku „Koktejl party“

Školství

Školství v Chudenicích představuje Základní mateřská škola s jídelnou. Ředitelkou je paní Dana Anderlová z Klatov,
učitelkou paní Miloslava Zábranová a jako pomocná vychovatelka zde pracuje paní Anna Ondřejková, která se těší veliké
oblibě dětí, kteří jí s láskou nazývají „babi školková“. Jako kuchařka a uklizečka školky tu pak ještě pracuje paní Kateřina
Ondřejková. V mateřské školce měli letos plný stav dětí a na příští rok se bude žádat o vyjímku k navýšení počtu dětí. Děti
letos také dostaly nový nábytek, nové podlahové krytiny, opravena byla šatna a také se investovalo do základních
hygienických zařízení, a to do baterií a dalších nezbytných doplňků. V letošním roce se také ve školce zavedl nový zvyk –
děti mateřské školky chodí s paní ředitelkou přát chudenickým občanům – jubilantům s básničkou nebo písničkou
a přáníčkem.

Starý czerninský zámek- Muzeum Josefa Dobrovského

Starý zámek se i letos dočkal rekonstrukce další části střechy a to části nad hlavní budovou zhruba na 750 000 Kč.
Polovinu této částky však činí dotace od Plzeňského kraje. Poslední týden v srpnu byla v prostorách Muzea J. Dobrovského
slavnostně otevřena expozice světově známého entomologa, chudenického rodáka prof. Jana Roubala. Expozice je tvořená
trojrozměrnými exponáty a odolnými plastovými tabulemi s textem a doprovodnými obrázky.
Dále se změnilo v tomto roce vedení zámku – kastelánka Marie Rynešová si udělala v listopadu loňského roku úraz .
Po operaci a roční neschopnosti nastoupila do invalidního důchodu. Od března ji tedy zastoupila dokumentaristka muzea
Miroslava Žáková, která na tomto objektu působila necelý rok.

Rozhledna Bolfánek

Městys letos investoval i do rozhledny Bolfánek. Jedná se hlavně o opravu schodiště. Tato akce si vyžádala zhruba
150 000 Kč. Část peněz bylo z dotace Ministerstva kultury ČR a část z obecního rozpočtu. Ve spolupráci s workcampem
mezinárodního sdružení INEX-SDA proběhlo odkrytí a oprava opěrných zdí zaniklého kostela, přístupových cest
a sklepního prostoru vedle kapličky. Workcampu se zúčastnilo kolem dvaceti lidí z celého světa. Ubytováni byli v prázdném
pavilonu mateřské školy. Účastníci workcampu se velice rychle skamarádili s chudenickou omladinou – chodili spolu hrát
fotbal Na Jalovčí, pořádali různé soutěže a skoro každý večer společně zasedli k ohni. V sále restaurace Stará škola byl
pro ně přichystán rozlučkový večer. Při loučení nezůstalo jedno oko suché.

Hájenka u rozhledny Bolfánek

Občanské sdružení Otisk dostalo Hájenku do nájmu na 99 let od městyse Chudenice. Jednatel této organizace, pan Karel
Jungvirth připravil projekt na rekonstrukci a nové využití hájenky a zažádal o dotaci. Tu získal z Regionálního operačního
programu Evropské unie ve výši 5 644 000 Kč. V hájence je v plánu vybudovat certifikovanou turistickou ubytovnu
se 12 lůžky, informační centrum s prostory pro tématické výstavy, výletní hostinec s multifunkčním společenským sálem
pro pořádání kulturních akcí, přednášek, řemeslných dílen a podobně. Součástí bude i sociální zařízení.
Arboretum Americká zahrada
Občanské sdružení Otisk již čtvrtým rokem pečuje o zahradu tím, že jeho členové a příznivci v červnu sekají trávu
a v listopadu hrabou listí. Letos na jaře zde buráceli i motorové pily. Káceli se zde Jedle kavkazské a to podle schváleného
plánu péče o zahradu. Jejich likvidace se připravovala už zhruba 40 let.
Zámek Lázeň
Současný vlastník zámku Lázeň Plzeňské pivovary a.s. se mimosoudně dohodly po dlouhých letech s Karlem-Eugenem
hrabětem Czerninem. Pan hrabě tento zámek získal zpět v září tohoto roku jen za transakční náklady na převod majetku.
Tato dohoda ukončila více než čtrnáct let právní nejistoty ohledně zámku, který byl zatížen restitučním sporem. Pan hrabě
je velice šťastný, že se mu podařilo vrátit se zpět do kolébky jejich rodu. V příštím roce by chtěl zahájit celkovou

rekonstrukci tohoto objektu. Má v plánu horní patra ponechat pro své soukromé účely, v přízemí vybudovat krásnou
restauraci a obnovit anglický park před zámkem.
Charita
Středisko Charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy. Vedoucí je Lenka
Převrátilová a další pracovnicí je paní Zuzana Navarová. Pracovnice pečovatelské služby nabízejí pomoc při úkonech osobní
hygieny, při úklidu domácnosti, zajišťují nákupy, drobné pochůzky a dovoz obědů. Doprovázejí své klienty k lékaři
i na úřady. V rámci služby poskytují také pedikůru a masáže přímo v místě bydliště uživatele. Počet klientů v tomto roce
pro veliký zájem vzrostl na 50 osob.

Místní organizace
SDH Chudenice – sdružuje v letošním roce celkem 65 členů, z toho 1 ženu a 7 dětí. Z toho 12 členů tvoří výjezdovou
zásahovou jednotku, která je zařazena do JPO 3 s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Mají dvě soutěžní družstva
A a B, se kterými se účastní okrskových soutěží. Letos se konala okrsková soutěž v Křenicích, kde se chudeničtí hasiči
umístili na druhém místě. Mimo soutěž zde předvedlo první požární útok nové družstvo chudenického dorostu. Během roku
se tato organizace věnuje kromě výjezdů také řadě aktivit: pořádání hasičského bálu, maškarního průvodu, stavění máje,
turnaj v národní házené, sběr železného šrotu. Letos oslavili chudeničtí hasiči 125 let své existence. Od úřadu městyse
dostali do užívání bývalý školní byt a garáž v budově Základní školy. Hasiči ji budou využívat jako svoji klubovnu.
Na přelomu listopadu a prosince se hasiči dočkali vylepšení výzbroje. Získali starší vozidlo T 815 CAS 32, které má lepší
jízdní vlastnosti i vybavení.
ZO ČZS Chudenice – sdružuje 35 aktivních členů. V letošním roce provedli členové zahrádkářského spolku prořezávku
v sadě Hany Kvapilové, kde chtějí pokračovat i do budoucna. Dále ve spolupráci s městysem pokračují na rekonstrukci
bývalé mlékárny na městečku a její úpravu na moštárnu. Členové pořádají každou první neděli v měsíci ve Vinárně
u Starého zámku členskou schůzi. Navštěvují jí pravidelně skoro všichni členové.

Myslivecké sdružení Žďár – sdružuje 20 členů a 5 psů s různým výcvikem s loveckou upotřebitelností. Každý rok pořádají
členové různé brigády a účastní se kulturních akcí – turnaje v národní házené a při pouťovém fotbale. Každoročně pořádají
4 hony, většinou listopad-prosinec, na lišky a divoká prasata. Provádí též léčení medikovaným krmivem spárkatou zvěř srnčí
proti parazitům a již od roku 1980 se na chudenicku neloví drobná zvěř (bažant, zajíc) z důvodu jejího početního nedostatku.
Naopak velice dobře se v posledních letech daří liškám, kunám, jezevcům a v poslední době se zde na Chudenicku
vyskytuje v hojném počtu také norek. Letos zde byl spatřen i Jelen evropský, jehož domovinou je Šumava. Za rok 2009 bylo
uloveno 21 srnců, 8 srn a 2 srnčata. Vinou řidičů uhynulo 15 kusů. Dále pak bylo uloveno 6 kusů daňků a 62 kusů divokých
prasat.
ZO ČSV Chudenice – sdružuje 28 členů. Členové spolku mají dohromady 277 včelstev. Spolek ve spolupráci s farníky
Chudenicka se zasloužili o obnovení kříže na „Karolínčině louce“. Vysvěcení obnoveného kříže se konalo 3. května.
Jednatel společnosti pan Josef Kadlec uspořádal ve spolupráci se ZOO Plzeň včelařskou výstavu v areálu ZOO od 15. srpna
do 20. září. Další aktivitou spolku byla již každoroční soutěž „Zlatá včela“.
TJ Sokol Chudenice – sdružuje 95 členů. Z toho registrováno v národní házené 20 mužů, 35 žen, 20 mládež do 18 let
a 20 ostatních členů.

8. Sport, zdravotnictví
Sport

Sport v Chudenicích představuje především národní házená. TJ Sokol Chudenice – sdružuje 91 členů. Předsedkyní je
Jiřina Zoubková, dalšími členy výboru Kateřina Kacerovská, Josef Ondřejka, Petr Urban a Karel Schmidt.
V květnu letošního roku ukončilo svoji činnost družstvo starších žákyň pod vedením pana Oldřicha Fialy. Zůstal oddíl mužů
s trenérem Karlem Schmidtem a žen s trenérkou Jiřinou Zoubkovou.
TJ se v letošním roce potýkal s velkými finančními potížemi, které jsou způsobeny především nedostatečnou podporou
státu. Na výroční schůzy proto odhlasovali členové zvýšení členského příspěvku na 300,- Kč za každého člena.
V roce 2011 pořádal TJ házenkářský bál, podílel se na pořádání masopustního průvodu, uspořádal již tradiční smíšený turnaj
v národní házené na hřišti Na Jalovčí.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích
•
Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
•
Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
•
Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
•
Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí
Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2009
Obec

stav k 1.1.2009

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2009

Bezpravovice

19

---

---

1

---

18

Býšov

4

---

---

---

---

4

Chudenice

633

7

40

21

5

654

Lučice

34

---

---

---

---

34

Slatina

42

1

---

3

1

39

732

8

40

25

6

749

Celkem:

Kronika městyse Chudenice

2010

Kapitoly kroniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní úřad
Průběh roku, počasí
Zemědělství
Průmysl a obchod
Úprava obce
Veřejný život
Politický a kulturní život, rozvoj školství
Sport, zdravotnictví
Pohyb obyvatelstva, život lidí

1. Obecní úřad
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Karel Kacerovský (do 10/2010)
Václav Hájek (do 10/2010)
Ing. Karel Kuneš (do 10/2010)
Zdeněk Kalina (do 10/2010)
Josef Kulich (do 10/2010)
Václav Novák (do 10/2010)
Ellen Davidovičová (do 10/2010)
Zuzana Hájková (od 11/2010)
Jiří Beran (od 11/2010)
Karel Jungvirth (od 11/2010)
Ing. Miroslav Matějka (od 11/2010)
Jindřich Macán (od 11/2010)
Zdeněk Mlnařík (od 11/2010)
Josef Kacerovský (od 11/2010)

Komise
Kontrolní
Finanční
Kulturní a sociální

Jana Dostálová (od 11/2010 Zuzana Hájková)
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

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

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Ing. Karel Vokáč
Jan Přibáň
Josef Řeřicha
Luboš Zatloukal
Miroslava Žáková
Miroslava Žáková
Jana Dostálová
Kateřina Ondřejková (do 4/2010)
Petra Kulhánková - knihovna (od 5/2010)
Pavla Faberová – úřad městyse (od 5/2010)

2. Průběh roku, počasí
Leden

Průměrná denní teplota v lednu se pohybovala v průměru kolem -5°C, většinou zataženo a padal sníh. Bílo bylo po celý
měsíc, připadlo za leden v průměru kolem 20 cm sněhu. Sluníčko se na nás podívalo až na konci měsíce na jeden den. Bylo
to 27. ledna, kdy rtuť teploměru ráno ukazovala -21°C. Přes den pak vystoupala rtuť na -5°C, bylo jasno, ale mrazivo.
Nejtepleji bylo 18. ledna, kdy rtuť teploměru ukazovala +3°C, bylo zataženo
a napadlo 3cm sněhu.

Únor

V první polovině února se denní teploty pohybovaly v průměru kolem -5°C, většinou zataženo a padal sníh. Za únor
připadlo v průměru 30 cm nového sněhu. Od poloviny měsíce se již rtuť teploměru začala i přes noc pohybovat těsně
nad bodem mrazu, na konci měsíce jsme se dočkali i slunečných +8°C a většinou jasno a silný vítr.

Březen

Březen přinesl poměrně rychlé střídání teplot i počasí. První dny se teploty pohybovaly kolem +4°C, oblačno.
5. března rtuť teploměru klesla přes noc na -7°C, přes den nevystoupala nad bod mrazu a 6. února nám připadlo v průměru
10 cm nového sněhu s denní teplotou +3°C. Pár dní se denní teplota držela na bodu mrazu, zataženo se střídalo se
sněhovými a dešťovými přeháňkami a vítr. Od 17. března začala rtuť teploměru stoupat nad +10°C, polojasno, občasný
déšť. 21. března byla taková průtrž, že sebou odnesla i zbytky sněhu. 25. března jsme se mohli těšit z krásných slunečných
+19°C. Druhý den se večer přihnala bouřka a teploty klesly na +9°C, oblačno, mlhy, občasný déšť.

Duben

Dubnové počasí bylo charakteristické většinou polojasnem až jasnem. Jen denní teploty se poměrně rychle střídaly.
První týden se v průměru pohybovaly kolem +8°C, pak vystoupaly až na slunečných +19°C, aby vzápětí klesly jen k +7°C.
Od poloviny měsíce už se rtuť teploměru držela přes den v průměru kolem +17°C, většinou jasné dny. Poslední dubnový
den bylo +20°C a jasno.

Květen

Květen přinesl poměrně rychlé střídání teplot. První týden se teploty pohybovaly kolem +14°C a zatažené dny s deštěm
se střídaly s polojasnem. 5. května rtuť teploměru klesla na +7°C, aby vzápětí za dva dny vystoupala zpět na +14 stupňů.
Předposlední květnový týden se konečně na nás podívalo sluníčko a denní teploty vystoupaly na +20°C. Poté se opět
ochladilo a poslední den bylo oblačno a teploty +10°C.

Červen

První červnové dny byly zatažené s teplotami kolem +10°C, déšť. Ale již druhý týden se ukázalo sluníčko
a rtuť teploměru nám ukazovala +25°C a bylo skutečně horko. V polovině měsíce se zatáhlo a teploty klesly
na +17°C, déšť a vítr. Od 24. dubna už převládalo opět jasno a teploty se vyhouply až na slunečných +31°C.

Červenec

Jak červen skončil, červenec pokračoval. První polovina měsíce byla slunečná s průměrnými denními teplotami kolem
+34°C. Od 17. července kdy večer přišla bouřka s deštěm se teploty pohybovaly v průměru kolem +25°C, oblačno
se střídalo s deštěm a večerní bouřky se ukazovaly celkem pravidelně. Nejtepleji bylo 12. července, kdy rtuť teploměru
ukazovala +36°C. Nejchladněji bylo 24. července, kdy byla teplota pouhých +16°C, zataženo a déšť.

Srpen

Srpen nám letos moc tepla nepřinesl. Denní teploty se pohybovaly pouze kolem +20°C, převládalo polojasno a deštivo.
Jen 21. a 22. srpna jsme se dočkali krásných slunečných dnů s teplotami +28°C, ale ty jak rychle z dvaceti stupňů
vystoupaly vzhůru, tak zase po bouřce a dešti klesly zpět. Nejchladněji bylo 6. srpna, kdy rtuť teploměru ukazovala pouhých
+14°C.

Září

Září začalo zataženou oblohou a teplotami dosahujícími +16°C. Od poloviny září jsme se dočkali babího léta. Teploty
se pohybovaly v průměru kolem +20°C, převládalo jasno až polojasno. Nejtepleji bylo 23. září, kdy rtuť teploměru
vystoupala na +24°C. Nejchladněji bylo 28. září, kdy se přihnal déšť a denní teplota byla jen +8°C.

Říjen

První týden v říjnu byly průměrné denní teploty kolem +10°C, zataženo a občas dešťové přeháňky. Od 8. října se
vyjasnilo, ale přidal se studený vítr. Teploty však zůstaly stejné, spíše ještě klesaly a 21. října klesly až na +5°C a dokonce
jsme se dočkali prvního poletujícího sněhu, který ale samozřejmě hned roztál. Poslední týden byly denní teploty v průměru
kolem +8°C, jasno až polojasno.

Listopad

Pro první listopadový týden byly typické teploty kolem +10°C, většinou zataženo, deštivo a studený vítr.
V polovině měsíce se nám vyjasnilo a teploty se na dva dny vyhouply na +17°C a byly to opravdu nádherné slunečné dny.
Poté se zatáhlo, teploty klesly na +5°C a od 23. listopadu začal padat sníh, který padal až do konce měsíce. 27. listopadu
sněžilo po celý den, připadlo 15 cm nového sněhu.

Prosinec

Tak jak listopad skončil, prosinec začal. Denní teploty se celý měsíc pohybobaly v průměru kolem -5°C, převážně padal
sníh a zataženo. Sněhu jsme 3. prosince naměřili celkem 30 cm a stále po čtyřech dnech připadávalo v průměru po 10 cm
nového sněhu. Sluníčko se nám tento měsíc ukázalo až 18. prosince a musím poznamenat, že pro většinu lidí už vymodlené.
Štědrý den byl krásný, ráno svítilo sluníčko, po obědě začal poletovat sníh a kolem čtvrté hodiny byla doslova vánice.
Napadlo 10 cm sněhu.

Souhrn srážek v roce 2010
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

Leden
33,3

únor
14

březen
44,5

duben
17,3

květen
82,7

červen
137,2

červenec srpen
98,8
126,4

září
51,1

říjen listopad
141
53,4

prosinec
684

(uvedeno v mm)

Srážky celkem : 1483,7 mm
Průměr: 123,6 mm
Zaznamenal Ondřej Dolejš (do 8/2010, od 9/2010 Petra Dolejšová)

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.
V níže napsané tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo
hnojiva dusíkatá a statková hnojiva z vlastních zdrojů.
Družstvo chová 845 kusů skotu, z toho se letos narodilo 382 kusů telat. Letos vyrobilo 1606 litrů mléka.
Obhospodařuje 949 ha orné půdy a 349 ha luk a pastvin.

Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár s.r.o. a sklizená úroda v roce 2010.
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Řepka
Mák
Kukuřice na zeleno a siláž
Ostatní jednoleté pícniny
Ostatní víceleté pícniny

Výměra v ha
216,93
205,77
18,47
8,66
190,69
31,57
216,80
10,91
290,95

Sklizeň v tunách
860,0
762,0
54,0
18,5
546
17,5
8675,0
100,0
448,4

4. Průmysl a obchod
V roce 2010 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 Regnerová
Kadeřnictví – paní Šárka Rupertová
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Obchod „Na městečku“ - paní Markéta Kalinová
Obkladačské práce – pan Jiří Havlovic
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Restaurace Stará škola – pan Pavel Štulc
Restaurace U Baláků – Hoi Nguyen Thi Minh
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Úřad městyse Chudnice
Úřad městyse Chudenice byl na začátku května vykraden. Zloději se vloupali do objektu Základní školy oknem
ze dvora. Odcizili finanční hotovost z trezoru postaveném na chodbě, kam nemá veřejnost přístup a z příruční
pokladny v celkové hodnotě 78 000 Kč. Dále pak ukradli kreditní kartu, digitální fotoaparát a různé medaile.
Nutno poznamenat, že zloději si vedli opravdu velmi šikovně a zaručeně měli místo předem okouknuté. Úřad
v Chudenicích nebyl jediným místem, kde tito lupiči řádili – celkem navštívili přibližně čtyři místa na Klatovsku.
Obnovení kaple sv. Václava u Bažantnice
Iniciátorem obnovení této kapličky a poté odborný konzutant byl Ing. Václav Kubec z Chudenic. O obnovení
téměř zaniklé kapličky se zasloužily tři subjekty. Český svaz ochránců památek v Plzni, který pomohl hlavně
finančně částkou 50 000 Kč. Tu získal jako grant na obnovu od Nadace Občanského fóra. Dalším subjektem byl
městys Chudenice, který přispěl ze svého rozpočtu a na různé úpravy a opravy uvolnil své zaměstnance. Třetím
podporovatelem byl Rytířský řád svatého Václava. Ten pomohl jak finančně, tak i tím, že daroval kopii dřevěné
sochy našeho národního patrona. Slavnostní vysvěcení této kapličky se konalo 23. května od 14:00 hodin.
Kromě samotného vysvěcení kaple byla akce zajívavá i tím že zde svůj křest prodělal i nově založený pěvecký sbor
při kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích pod vedením sbormistra, pana Vítka Aschenbrennera z Klatovy, místního
varhaníka.
Obnovení kříže nad mlýnem v Litni
Stejně jako kapli sv. Václava v Bažantnici, zinicioval Ing. Václav Kubec i obnovení kříže při silnici ze Slatiny
na Klatovy nad mlýnem v nedaleké Litni. Kříž původně stál na rozcestí této silnice a úvozové cesty k mlýnu,
která je dnes v terénu stále ještě patrná. Výroby kříže se ujala firma pana Doicsara ze Slatiny a uhradil ji Rytířský řád
sv. Václava. Městys opět uvolnil své zaměstnance na práci spojenou se vztyčením kříže. Po vysvěcení těchto dvou
drobných památek, které se zúčastnilo kolem 70 lidí, se všichni odebrali do mlýna Liteň, kde se jich ujala

paní Palečková. Její syn Ing. Pavel Paleček provedl zájmce po zajímavé stavbě, která byla nedávno prohlášena
za technickou kulturní památku. Poté bylo pro poutníky připraveno občerstvení, o které se postaral pan Martin
Pyszko ze Slatiny.
Pamětní medaile
U příležitosti návratu czernínské hraběcí rodiny do Chudenic vydal městys Chudenice společně s rodinou
Czerninů pamětní medaily. Na jedné straně medaile jsou vyobrazeny portréty tří významných členů hraběcí rodiny,
kteří se nějakým způsobem zasloužili o rovoj a zvelebení Chudenic. Jako první je tedy zachycena podoba Czernina
prvního z Chudenic - jako zakladatele rodu, dále pak Františka Josefa hraběte Czernina z Chudenic, za jehož vlády
dosáhl rod Czerninů největšího majetku - mimo jiné také nechal postavit poutní kostel sv. Volfganga, dnes tedy
všemi známá rozhledna Bolfánek. A jako třetí portrét je Eugen I. hrabě Czernin z Chudenic, který zámek Lázeň
s anglickým parkem a nedalekou Americkou zahradou založil. Na druhé straně jsou dominanty Chudenic: rozhledna
Bolfánek, zámek Lázeň, Starý zámek a kostel sv. Jana Křtitele. Medaile byly vyhotoveny ve stříbře a bronzu.
Komunální volby
Při letošních komunálních volbách bojovaly o jedenáct křesel v zastupitelstvu celkem čtyři kandidátky. Politické
uskupení “Starostové a nezvislí” současného starosty Chudenic Davida Klímy, SNK “Alternativa pro Chudenice”
v čele se Zdeňkem Kalinou, SNK “Chudenicko” včele s Josefem Beníkem a SNK “Volba pro Chudenice” v čele
s Karlem Kacerovským.
K volbám přišlo celkem 73,61% voličů.
Výsledky: Starostové a nezávislý 63,98%,
SNK Alternativa pro Chudenicko 15,5%,
SNK Volba pro Chudenice 10,40%
SNK Chudenicko 10,04%.
Zvolení zastupitelé:
Jana Srbová (303) , Vladimír Svatoň (293), Miroslav Matějka (291),
Zuzana Hájková (290), David Klíma (288), Václava Soupírová (270),
Jiří Beran (266), Karel Jungvirth (257), Jindřich Macán (133),
Zdeněk Mlnařík (74), Josef Kacerovský (68).

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2010 ve světě

Haiti a Chile zasáhlo silné zemětřesení - 12. ledna zasáhlo karibský ostrovní stát Haiti silné zemětřesení o síle sedmi
stupňů Richterovy škály. Otřesy zpustošily dvoumiliónové hlavní město Port-au-Prince. 1. březen postihlo střední oblasti
Chile zemětřesení, tentokrát o síle 6,2 stupně Richterovy stupnice. Zemi přitom živel zasáhl už koncem února, a to silou
8,8 stupně.
Polský prezident Kaczyński zemřel při letecké katastrofě - polský prezident Lech Kaczyński (60) ráno 10. dubna zemřel
při leteckém neštěstí. Jeho letadlo havarovalo při přistání na ruském letišti Smolensk. V mlze zavadilo o stromy, spadlo,
rozbilo se na několik částí a začalo hořet. Prezident letěl do Ruska uctít oběti katyňského masakru, byl na palubě i se svou
ženou Mariou. V letadle TU 154 byly i další polské špičky - mimo jiné guvernér polské centrální banky Slawomir Skrypek,
vojenští hodnostáři, duchovní a novináři. Celkem zemřelo s prezidentem dalších 132 lidí.
Sopka ochromila nebe nad Evropou - sopečná činnost na Islandu 15. dubna ochromila letecký provoz na severozápadě
Evropy. Kvůli obřímu oblaku sopečného popela nejdříve zastavila provoz letiště v Británii, Belgii, Nizozemsku, Dánsku
a Švédsku. Posléze se přidaly téměř všechny státy napříč kontinentem. Sopečný popel z islandské sopky Eyjafjallajökull
s malými úlomky kamínků, ledu a písku výrazně snížil viditelnost a ohrozil by i motory letadel. Český Meteopress v této
souvislosti uvedl, že pravděpodobnost, že prach ze sopky zkomplikuje v příštích dnech i život v ČR, je vysoká. Jejich odhad
se ukázal jako správný.
Mexický záliv zaplavila ropa z potopené plošiny – v Mexickém zálivu u pobřeží amerického státu Louisiana explodovala
21. dubna ropná plošina. Do moře se potopila o tři dny později. Neštěstí způsobilo největší ekologickou katastrofu tohoto
druhu ve Spojených státech. Z poškozeného vrtu Macondo v prvních týdnech po havárii tryskalo do moře dvanáctkrát více
ropy, než ropný koncern BP. Do vody vyteklo celkově 4,9 miliónu barelů ropy.

Obama oznámil konec bojových operací v Iráku - prezident USA Barack Obama v televizním vystoupení z Oválné
pracovny Bílého domu formálně ukončil 30. dubna bojové operace americké armády v Iráku. Stažení bojových jednotek
do 31. srpna stanovovala už dohoda podepsaná s Iráčany Obamovým předchůdcem Georgem W. Bushem.
V Polsku postavili nejvyšší sochu Ježíše na světě - po pěti letech byla v městečku Šwiebodzin v polském Gorzowském
vojvodství dokončena 8. listopadu betonová socha největšího Krista na světě. Polský Ježíš měří symbolicky 33 metrů,
neboť podle bible bylo Kristovi, když zemřel, právě 33 let, a stojí na 16 metrů vysokém kopci navršeném z hlíny.

Vybrané události roku 2010 v České republice

Zlínští lékaři vrátili zrak muži, který 53 let neviděl - lékaři ve Zlíně vrátili v únoru zrak sedmdesátiletému Karlu Pavelovi
z Teplic nad Bečvou, který byl 53 let slepý. Muž oslepl v 17 letech po výbuchu ve slévárně, kde pracoval. Jako nevidomý
se oženil, svou manželku tak nikdy neviděl, stejně jako své děti a vnuky.
Česko navštívil britský princ Charles - do Česka přiletěl 20. března následník britského trůnu princ Charles s chotí
Camillou. Čtyřdenní návštěvu republiky zahájil v Praze a naplánovali si v ČR řadu zastávek. Stihli se setkat s prezidentem
Václavem Klausem a jeho ženou Livií, projít se Prahou, navštívit operní představení i vyrazit takzvaně na venkov. Součástí
nedělního programu byla také slavnostní večeře na Hradě, při níž korunní princ bojoval za řadu ekologických témat. Klaus
poté připustil, že se se vzácnou návštěvou občas v názorech neshodl.
Praha hostila summit USA – Rusko - do české metropole zavítaly v dubnu špičky ruské a americké diplomacie. Ruský
prezident Dmitrij Medvěděv a první muž USA Barack Obama v ČR podepsali novou smlouvu mezi oběma mocnostmi
o nešíření jaderných zbraní.
Trojkoalice představila svůj vládní program - trojkoaliční vláda Petra Nečase (ODS) představila na začátku srpna své
programové prohlášení. Stanovila si pět priorit. Chce se zasadit o zastavení růstu veřejného zadlužení, hodlá prosadit
vyrovnaný rozpočet v roce 2016 a uskutečnit důchodovou reformu. Prioritou má být také výkonnější zdravotnictví a změny
v systému vysokoškolského vzdělávání.

Policie odkryla masový hrob sudetských Němců - 16. srpna odryli archeologové v lokalitě Budínka mezi obcemi
Dobronín a Kamenná na Jihlavsku ostatky lidských těl a vyzvedli první kosti z hloubky necelého metru pod povrchem.
Ukázalo se, že mělo jít o oběti bestiální vraždy německých starousedlíků určených v roce 1945 k odsunu. Spouštěčem kauzy
se stala kniha Bergesdorf (německý název pro obec Kamenná) spisovatelky Hermy Kennelové. Na základě vyprávění
pamětníků zveřejnila příběh, jehož oběťmi se 19. května 1945 mělo stát až 15 německých obyvatel obce.
Prahu obsadili odboráři protestující proti škrtům - 21. září se sjely desítky tisíc lidí z celé republiky do Prahy,
aby protestovaly proti změně mzdových tarifů a škrtům v příjmech zaměstnanců veřejné správy, které spolu s dalšími
radikálními změnami v sociální oblasti prosazuje vláda premiéra Petra Nečase (ODS).
V Praze zmizela devítiletá Anička Janatková - devítiletá Anna se v Praze 8 nevrátila 13. října ze školy domů. Naposledy
ji viděly spolužačky kolem jedné hodiny v ulici Pod Písečnou, kde se s nimi rozloučila. Rozjelo se rozsáhlé policejní pátrání,
do něhož se zapojily tisíce lidí.
Komunální volby ovládla levice - 15. října začaly v ČR v odpoledních hodinách komunální volby. Občané rozhodovali,
kdo po příští čtyři roky povede jejich obec. Souběžně proběhly i doplňovací volby do třetiny Senátu.
Přívaly sněhu ochromily republiku - 2. prosince pokryl Česko, stejně jako většinu Evropy, sníh. Silničáři sice na mnoha
místech jezdili celou noc, ale vše nezvládli. Kolabovaly hlavní silniční tahy i veřejná doprava. Neodklizené zůstaly
také chodníky. Kvůli nejezdícím tramvajím v Praze chodili davy lidí do práce pěšky.

Významná výročí
●
●
●

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství

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
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

16. ledna se uskutečnil v sále restaurace Stará škola Hasičský bál
6. února byl v prostoru volného pavilonu školky promítán dokument „Ivetka a hora“
6. února se konal v sále restaurace Stará škola XI. házenkářský bál
20. února se uspořádal Masopustní průvod
11. dubna proběhla v budově Základní školy včelařská soutěž „Zlatá včela“
25. dubna v prostoru volného pavilonu školky přednáška s besedou a projekcí „Svatý Wolfgang – historie, legendy“
15. května v areálu Americká zahrada „Den země a dětí s měřením Douglasky tisolisté“
23. května svěcení kaple sv. Václava v Bažantnici a posvěcení kříže nad liteňským mlýnem
4. - 5. června koncert sborů v kostele sv. Jana Křtitele u příležitosti XIV. Evropského festivalu duchovní hudby
12. června se konal na koupališti ve Slatině MOTOSRAZ JAMA
20. června proběhl tradiční úklid Americké zahrady
25. července se konal na nádvoří Starého zámku koncert skupiny Zebedeus
30. - 31. července proběhly noční oživené prohlídky Starého zámku na téma „Historie rodu Czerninů a Chudenic“
1. srpna nově zavedené denní oživené prohlídky Starého zámku, na nádvoří Staročeský jarmark a šermířské představení
5. srpna zahráli klatovští ochotníci ve Velké jídelně Starého zámku pohádku „Dřevákové království“
28. srpna byla ve Velké jídelně Starého zámku pokřtěna kniha o chudenickém rodákovi prof. Janu Roubalovi
29. srpna byl koncert česko-německého souboru v kostele sv. Jana Křtitele
4. září zahráli na nádvoří zámku Tradeáši z Nezdic „Nové pověsti české“
19. září se v prostorách Starého zámku uskutečnilo představení „Matčina náruč“
15. - 16. října proběhly komunální volby
20. listopadu se konalo tradiční hrabání listí v Americké zahradě
14. prosince proběhlo v obecní knihovně „Předvánoční posezení spojené s vánoční besídkou místních dětí

Školství

Školství v Chudenicích představuje Základní mateřská škola s jídelnou. Ředitelkou je paní Dana Anderlová z Klatov,
učitelkou paní Miloslava Zábranová a jako pomocná vychovatelka zde pracuje paní Anna Ondřejková, která se těší veliké oblibě
dětí, kteří jí s láskou nazývají „babi školková“. Jako kuchařka a uklizečka školky do dubna pracovala paní Kateřina Ondřejková.
Od května ji vystřídala paní Ludmila Hucová, která se vrátila z mateřské dovolené. V letošním roce byl v mateřské škole opět
plný stav dětí, a tak po zápisu dětí do Mateřské školy musel opět úřad žádat o vyjímku k navýšení počtu žáků. Předškoláků,
kteří letos v září mělo nastoupit do prvních tříd bylo celkem 16 dětí. Nakonec dvě děti ve školce přece jen ještě zůstali.
Celkem 7 školáčků usedlo do první třídy ve Švihově, kde mají Základní škola Švihov a Úřad městyse Chudenice uzavřený
školský obvod. Ostatní děti odešli do Kolovče a Klatov.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského

Dotace, o které bylo zažádáno v tomto roce na opravu další části střechy východního křídla, nám letos v dubnu neměly být
přiznány a dokonce jsme nebyli ani mezi náhradníky. Na to pan starosta David Klíma ztropil mediální humbuk a podařilo sehnat
330 000 Kč od Plzeňského kraje a dalších 150 000 Kč investovala z ropočtu obec. Takže v září započaly práce na opravě krovu
a položila se nová krytina na další část východního křídla. Ještě však chybí poslední část, která je přímo nad andělským pokojem.
Ten je bohužel v havarijním stavu – popraskané zdi. Až se vymění krov a střešní krytina, musí se v těchto místech ještě zajistit
statika. Dále se podařilo sehnat 70 000 Kč na zabezpečovací systém do dalších zámeckých prostor, kterými se rozšíří
návštěvnický okruh a to o samostatnou „expozici Josefa Dobrovského“, „expozici národního obrození“ a „expozici Farnost
Chudenicka“. V loňském roce při slavnostním otevření nové expozice entomologa prof. Jana Roubala již svitla myšlenka napsat
o panu profesorovi publikaci jako se vydala o Jaroslavu Kvapilovi. A tak letos vydal Městys Chudenice za finanční podpory
Plzeňského kraje v nakladatelství Martin Kříž – Arkáda publikaci „Jan Roubal, život a dílo“ od autorů stanislava Benedikta
a Pavla Bezděčky. Vše také za pomoci archivu Muzea Josefa Dobrovského, archivu Stanislava Benedikta a dalších členů České
společnosti entomologické. Publikace se pokřtila 28. srpna ve Velké jídelně Starého czerninského zámku.

Charita

Cílem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb, aktivizace uživatelů za účelem udržení, zlepšení soběstačnosti
a samostatnosti v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domově. Středisko CHPS sídlí zdarma v budově
bývalé Základní školy v prvním patře. Vedoucí je Lenka Převrátilová a další pracovnicí je Zuzana Navarová. Celkem se starají
o 50 klientů, kterým pomáhají v domácnostech, zajišťují nákupy, dovážejí obědy, doprovázejí je k lékaři a na úřady.

Americká zahrada

U příležitosti pořádání „Den země a dětí“ v Americké zahradě organizací Otisk byla přeměřena i Douglaska tisolistá. Jde
o jeden ze dvou nejstarších exemplářů na evropském kontinentě. Je to druh pocházející ze Severní Ameriky, kde dorůstá výšky
až 60 m, ve státě Oregon je považován za národní strom. Do Chudenic byla dovezena na přání Eugena III. hraběte Czernina jako
tříletá v roce 1842 z Flottbecku u Hamburku. Výška „Černínovy douglasky“ byla letos změřena na 34,8 m, obvod kmene měřený
ve výšce 1,3 m nad zemí byl 572 cm a obvod koruny stromu 68 cm. Měření se ujal mistr České republiky ve stromolezení Tomáš
Hupač a lesník Chráněné krajinné oblasti Český les Jiří Kadera.

Rozhledna Bolfánek

U rohledny Bolfánek byl letos dokončen projekt opravy opěrných zdí, schodišť a chodníků bývalého kostela sv. Wolfganga.
Historické kamenné schodiště se rozebralo schod po schodu, vyčistilo a znovu postavilo. Vyčištěny byly i chodníky, schody
a vysoké kamenné opěrné zdi se nově vyspárovaly a doplnili chybějícími částmi kamene. Tento projekt byl financován
z evropských dotací z Programu rozvoje venkova LEADER. Opravuje se i stará hájovna, na kterou byly peníze slíbeny z 5. výzvy
Regionálního operačního programu. Zhruba 6,5 milionu korun by měla stát přeměna staré hájovny pod rozhlednou na turistické
centrum. Pokud přijdou slíbené peníze, vznikne zde i víceúčelový sál pro pořádání různých besed, výstav i promítání. Prostory
budou moci v budoucnu sloužit i školákům pro různé naučné pobyty. Hned za objektem se také plánuje zbudování přírodního
amfiteátru pro pořádání dalších společenských akcí. I když letos ještě slíbené peníze z prostředků EU na hájovnu nedorazily,
členové sdružení s finanční pomocí městyse chudenice a různých půjček zahájili nutné opravy. Kompletně byl vyměněn krov
a střecha, zatepleno bylo podkroví, provedly se bourací práce a instalovány byly nové elektrické přípojky.

Rejchův chrámový sbor

V květnu se dalo v Chudenicích dohromady pár lidí a založili sbor při kostele sv. Jana Křtitele v čele se sbormistrem Vítkem
Aschenbrennerem. Sbor má celkem 18 členů. Soprán zpívá Marie Matějková, Vladěna Havlovicová, Miluše Svatoňová, Helena
Klímová, Jana Řeřichová (Dolany) a Ludmila Nová (Klatovy). Alt Anna Bláhová, Jaroslava Rupertová, Jana Müllerová, Šárka
Rupertová a Miroslava Žáková. Tenor Vladimír Svatoň a Miloslav Sláma (Chlumská). Bas David Klíma, Václav Zoubek, Lukáš
Blecha a Karel Lamač. První vystoupení sboru bylo u příležitosti svěcení kaple sv. Václava v Bažantnici. Poté pak vystupoval
při různých významných událostech jak v Chudenicích, tak i v širokém okolí. Největší akcí asi byla stříbrná svatba hraběte
Czernina. Po této mši se sboru kromě velkého potlesku účastníků obřadu a uznání hraběcí rodiny a jejich hostů dostalo také
velikého uznání pana biskupa a jeho chvály v plzeňské katerdrále sv. Bartoloměje.

Zámek Lázeň

Na zámek Lázeň se v loňském roce po 64 letech znovu vrátila czerninská hraběcí rodina, a tak zámeček znovu ožil. Prováděli
se tam nejnutnější opravy všech objektů a udržovací práce v parku, které byly za bývalého vlastníha zámeckého areálu,
Plzeňského Prazdroje, zanedbány. Czerninové zámek nepřevzali v dobrém stavu. V parku byly odklizeny popadané stromy
a větve, Vyčistit se musely i některé části pěšinek. Zámek i areál musel být vyčištěn od odpadků, šrotu a nebezpečného odpadu.
Některé budovy se pronajaly soukromým osobám k bydlení, a tak i okolí zámku opět ožilo a objekty mají využití. Veškeré
investice jsou zatím plně hrazeny z podnikateských aktivit czerninské rodiny. Mají však již pro Lázeň vypracováno hned několik
projektů, s kterými by chtěli požádat o dotace jak Plzeňský kraj, tak i Evropskou unii a další jiné fondy.
Provizorně na sezonu otevřeli bývalou restauraci, která se ihned těšila přízni návštěvníků i chudenických občanů. Hraběcí rodina
by chtěla na zámek Lázeň a do jeho okolí opět vrátit kulturní a společenský život a samy budou zámek využívat jako své letní
sídlo – po vzoru jejich předků. Do budoucna má pan hrabě s paní hraběnkou plán, že sem odejdou na penzi. Již letos se celá
hraběcí rodina zúčastnila poutní mše u kaple sv. Anny, kde pak širokou veřejnost pozvali na pohoštění na zámek Lázeň – pivo
a klobásky zcela zdarma. Pro velikou účast chudenických občanů na tomto posezení a pro viditelnou radost lidí, že se hraběcí
rodina vrátila zpět, se pan hrabě s paní hraběnkou rozhodli oslavit svoji stříbrnou svatbu zde v Chudenicích v kostele sv. Jana
Křtitele. Dali tak prý přednost před Vídní i před Benátkami. Tato svatba se konala v říjnu, pan hrabě si u místního chrámového
sboru objednal mši od Charlese Gounoda skladbu „Messe breve No 7“. Sláva to byla veliká. Mši vedl plzeňský biskup František
Radkovský a mimo mnoho členů hraběcí rodiny si tuto událost nenechalo ujít dalších 300 lidí z Chudenic a blízkého i vzdáleného
okolí.

Místní organizace
Na veřejném dění v Chudenicích se v roce 2010 podílely tyto místní organizace:
SDH Chudenice – sdružuje 65 členů. Z toho 12 členů tvoří výjezdovou zásahovou jednotku, která je zařazena do JPO 3
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Letošní okrsková soutěž se konala v Biřkově. Hasiči se umístili na prvním
a pátém místě. Vybojovali putovní pohár a postoupili do vyřazovací soutěže. V Biřkově kromě dvou družstev dospělých
chudeničntí hasiči přezentovali také dorostenecké dužstvo. Během tohoto roku se organizace věnovala řadě činností jako je
pořádání bálu, maškarního průvodu, čištění koupaliště, sběru železnéo šrotu, zvelebování klubovny a okolí.

Myslivecké sdružení Žďár – sdružuje 20 členů a 5 psů s různým výcvikem s loveckou upotřebitelností. Každý člen se stará
o 2 až 3 krmelce, které v zimním období musí zásobovat krmivem. Pořádají různé brigády – sázení stromků v lese, sběr kamene
pro zemědělce, při žních shromažďují krmivo pro zvěř na dobu zimní. Účastní se kulturních a společenských akcí – turnaje
v Národní házené a pouťového fotbalu v Chudenicích. Každoročně pořádají 4 hony, většinou listopad – prosinec, na lišky
a divoká prasata. Snižují tak neutěšené stavy, které decimují stavy ostatní užitkové zvěře. Za rok 2010 bylo uloveno 19 srnců,
4 srny a 2 srnčata. Daňků 7 kusů, 1 muflon a neuvěřitelných 113 kusů prasete divokého. Je to největší výdledek a důsledek
přemnožení prasat divokých, které trápí nejen celou ČR, ale celou Evropu. Ulovená zvěř je dodávána do výkupen v Klatovech
a poslední dobou i zájemcům v našem okolí za přísných veterinárních podmínek. Ceny zvěřiny nejsou nijak vysoké a z prodeje
se financují nájmy honitby, nákup krmiva a léčiv.
ZO ČZS Chudenice – sdružuje 34 aktivních členů. Členové pořádají každou první neděli v měsíci ve vinárně u Starého zámku
členskou schůzi, kde si rádi vymění své nové zkušenosti s pěstováním a dalšími pracemi spojenými s jejich činností. V letošním
roce byl také veliký zájem o moštování. Celkem tři víkendy zakrádkáři moštovali ve své staré moštárně na nádvoří Starého
zámku ve velmi dobré náladě. V dalším roce už by ale chtěli moštovat ve své plánované nové moštárně, která se leta připravuje
na Náměstí míru – budova bývalé mlékárny.
ZO ČSV Chudenice – sdružuje 30 členů. Členové spolku mají doromady 307 včelstev. Pan Josef Kadlec vede v Chudenicích
včelařský kroužek, kam dochází celkem 7 dětí a dohromady mají 9 včelstev. Tento rok byl štědrý na med a též na roje včel.
Umělý odchov včelích matek od ušlechtilého kmene včel se povedl. Odchovalo se celkem 64 kusů matek pro včelaře z okolí.
V letošním roce pořádal tento svaz tyto akce: Besedy – členské schůze, Včelařský podvečer, výstavu na rozhledně Bolfánek
(ta trvala po celou dobu turistické sezony), výstavu v ZOO Plzeň (od 20. 8. - 20. 9.), výstavu na hradě Švihov s odbornou
přednáškou a Kurz pro začínající včelaře (celkem bylo 24 účastníků z velkého okolí).

8. Sport, zdravotnictví
Sport

Sport v Chudenicích představuje především Národní házená. TJ Sokol Chudenice – sdružuje 98 členů. Z toho
registrováno v národní házené 26 mužů, 35 žen, 20 mládež do 18 let a 20 ostatních členů. Další aktivitou TJ Sokola
v Chudenicích je pořádání každoročního Házenkářského bálu. Letošní bál se povedl na výbornou, kapela krásně hrála a sál
byl úplně plný. Dále se konal již tradiční smíšený turnaj v Národní házené na hřišti Na Jalovčí. Všechna přihlášená družstva
potěšila věcná odměna i skutečnost, že se v dobré náladě sešli v tak hojném počtu.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
•
Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
•
Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
•
Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
•
Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2010
Obec

stav k 1.1.2010

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2010

Bezpravovice

18

---

---

---

---

18

Býšov

4

---

---

---

---

4

Chudenice

654

9

30

20

6

667

Lučice

34

2

---

---

---

36

Slatina

39

---

1

---

---

40

749

11

31

20

6

765

Celkem:

Kronika městyse Chudenice

2011

Kapitoly kroniky
• Obecní úřad
• Průběh roku, počasí
• Zemědělství
• Průmysl a obchod
• Úprava obce
• Veřejný život
• Politický a kulturní život, rozvoj školství
• Sport, zdravotnictví
9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

1. Obecní úřad
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Komise
Kontrolní
Finanční
Kulturní a sociální

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Zuzana Hájková
Jiří Beran
Karel Jungvirth
Ing. Miroslav Matějka
Jindřich Macán
Zdeněk Mlnařík
Josef Kacerovský

Zuzana Hájková
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

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

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň
Josef Řeřicha
Luboš Zatloukal
Miroslava Žáková
Miroslava Žáková
Jana Dostálová
Petra Kulhánková - knihovna
Pavla Faberová – úřad městyse

2. Průběh roku, počasí
Leden
V letošním roce začal leden s teplotami -7C, zataženo, vítr, občas sněhové přeháňky. V polovině měsíce se oteplila na
průměrných +4°C, zataženo, dešťové přeháňky. 16. ledna konečně na nás vysvitlo sluníčko a rtuť teploměru se vyšplhala na
krásných +10°C. Zmizely poslední zbytky sněhu. Druhý den se opět zatáhlo, rtuť teploměru nepřesáhla 0°C a začal opět
poletovat čerstvý sníh. 25. ledna ho napadlo 8 cm a do konce měsíce se pak pohybovala teplota v průměru kolem -6°C.
Únor
Únor začal průměrnými teplotami v noci kolem -9°C, přes den -4°C, zataženo a začal foukat vítr. Ten sebou přinesl
teplou vlnu – rtuť teploměru ukazovala přes den i v noci +5 °C a po měsíci se na nás opět usmálo sluníčko. Toto počasí
vydrželo do poloviny měsíce. Kolem 13. února se zatáhlo, průměrné teploty byly kolem -2°C, ráno mlhy, zataženo, občas
sněhové či dešťové přeháňky, 19. února napadlo 3 cm nového sněhu. Od 21. února do konce měsíce se na nás smálo
z oblohy sluníčko od rána do večera, ale teploty byly v noci v průměru -13°C, přes den -5°C.
Březen
Na začátku března se pohybovaly teploty v noci kolem -3°C, přes den kolem +5°C a svítilo sluníčko. Od 11. března
se po zbytek měsíce zataženo střídalo s polojasnem a průměrné teploty se pohybovaly v noci kolem -2°C a přes den kolem
+10°C. Nejtepleji bylo 24. března, kdy se rtuť přes den vyhoupla na +17°C.
Duben
Dubnové počasí bylo charakteristické teplotami přes noc kolem +7°C a přes den kolem +18°C, většinou jasno, občas
se zatáhlo. Jen 12. dubna se zatáhlo, rtuť klesla jen na +5°C, přidal se silný vítr a déšť. To však vydrželo jen tři dny.

Květen
Květen nám letos moc aprílové počasí nepředvedl. Průměrné noční teploty byly kolem +5°C a denní kolem +20°C,
většinou slunečno, jen ojediněle zataženo s deštěm. Nejchladněji bylo 3. května, kdy byla teplota jen +5°C. Nejtepleji bylo
24. května, kdy nám rtuť teploměru vyskočila na krásných slunečných 27°C, dusno a v noci přišla první letošní bouřka.
Červen
V červnu se dá říct, že bylo počasí tak trochu vrtošivé. Průměrné teploty v noci se pohybovaly kolem +10°C a přes den
kolem +20°C, ale zataženo s občasným deštěm se po třech dnech střídalo s jasnem. Nejchladněji bylo 20. června, kdy byla
teplota přes den jen +12°C, zataženo, občas déšť. Nejtepleji bylo 7. a 24. června, kdy rtuť teploměru ukazovala +27°C.
Červenec
I červenec byl letos chladnější. Měsíc začal teplotami přes den kolem 14°C, zataženo s deštěm. Od 7. července se rtuť
vyhoupla na 27°C, polojasno, občas zataženo a bouřka. Od 14. července rtuť opět klesla pod 20°C, zataženo s deštěm, občas
se ukázalo sluníčko. A takové počasí nám bohužel vydrželo po zbytek měsíce. Nejchladněji bylo 3. a 22. července, kdy rtuť
ukazovala pouhých 10°C. Nejtepleji bylo 12. července, kdy se teplota vyhoupla na slunečných 28°C.
Srpen
V srpnu byly průměrné denní teploty kolem 22°C, převážně jasno až polojasno. V polovině a ke konci na dva dny teploty
klesly jen na 12°C. ale od 18. srpna se rtuť vyhoupla v průměru na 32°C, slunečno, občas večerní bouřka a taková teplota
vydržela 8 dní. Nejtepleji bylo 23. srpna, kdy rtuť ukazovala 36°C.
Září
Letošní září se moc povedlo. Byl to krásný slunečný a teplý měsíc. Denní teploty se v průměru pohybovaly kolem 23°C.
Jen občas se zatáhlo a sprchlo. Nejtepleji bylo 4. a 17. září, kdy se denní teplota vyhoupla na 26°C. Nejchladněji bylo
18. září, kdy rtuť teploměru ukazovala pouhých 12°C a bylo oblačno.

Říjen
Začátek října byl slunečný, teploty se pohybovaly přes den kolem 25°C. Od 5. října se ale zatáhlo a do konce měsíce
se teploty pohybovaly v průměru kolem 12°C, zataženo s přeháňkama se občas vystřídalo s polojasnem. 17. října nás
navštívil v noci první mrazík letošní zimy – ráno nám teploměr ukazoval -2°C. Přes den se ale teplota vyhoupla na 12°C
a byl krásný slunečný den. Nejchladněji bylo 23. října, kdy rtuť teploměru ráno ukazovala 0°C a přes den stěží vylezla
jen na +2°C a celý den se držela mlha. Nejtepleji bylo 1. října, kdy teplota vystoupala na 27°C.
Listopad
Listopad byl velice zatažený, sychravý a mlhavý měsíc. Ze začátku měsíce pár dní ani mlha po celý den nezmizela.
Průměrné denní teploty po celý měsíc se pohybovaly kolem +8°C. Jen v polovině měsíce – tedy od 13. do 16. listopadu
v noci rtuť klesla na -4°C a to se pak přes den na nás usmívalo sluníčko, musím poznamenat, že k radosti mnoha občanů.
Martina na bílém koni jsme se však letos v listopadu nedočkali.
Prosinec
Ani letošní prosinec nebyl takový, jak bychom si přáli. Teploty se pohybovaly přes noc v průměru kolem +2°C a přes den
kolem +6°C, většinou zataženo, deštivo. První poletující sníh se sice ukázal již 5. prosince, ale jak dopadl na zem,
tak zmizel. Ani v noci teploty neklesly pod bod mrazu. Na Štědrý den byla teplota +5°C, zataženo a déšť.

Souhrn srážek v roce 2011
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

Leden
1T

598

únor
14,6

březen
20,1

duben
25,2

květen
83

červen
85,7

červenec srpen
151,2

41

září
340

říjen listopad
65,6

0

prosinec
49,1

(uvedeno v mm)

Srážky celkem : 1473,5 mm

Průměr: 122,8 mm

Zaznamenala Petra Dolejšová

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.
V níže napsané tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo
hnojiva dusíkatá a statková hnojiva z vlastních zdrojů.
Družstvo chovalo v roce 2011 801 kusů skotu, z toho se letos narodilo 332 kusů telat. Letos vyrobilo 1648 litrů mléka.
Obhospodařovalo 1119,76 ha zemědělské půdy, z toho 798,33 ha orné půdy a 321,43 ha luk a pastvin.

Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár s.r.o. a sklizená úroda v roce 2011.
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Tritikale
Kukuřice na zrno
Řepka
Obiloviny na zeleno
Kukuřice na zeleno a siláž
Ostatní jednoleté plodiny na zeleno
Ostatní víceleté plodiny na zeleno
Dočasné travní porosty a pastviny
Trvalé trvaní porosty – píce v seně

Výměra v ha
113,63
67,70
51,89
28,46
43,00
92,50
182,06/225,06
182,06/225/06
44,27
145,84
28,98
321,43

Sklizeň v tunách
775,00
355,00
234,00
112,00
480,00
193,47
6 435,00
6 435,00
5 000,00
5 266,70
115,90
2 982,20

4. Průmysl a obchod

V roce 2011 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 Regnerová (do 3/2011), paní Pánková (od 9/2011)
Kadeřnictví – paní Šárka Rupertová
Klempířství – pan Jan Jiřík
Koloniál – paní Hana Špirková
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Obchod „Na městečku“ - paní Markéta Kalinová
Obkladačské práce – pan Jiří Havlovic
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Restaurace Stará škola – pan Pavel Štulc
Restaurace U Baláků – Hoi Nguyen Thi Minh
Restaurace „Zámek Lázeň“ – pan Pavel Štulc
Samoobsluha ZKD Sušice
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Moštárna

V letošním roce byly dokončeny kompletní stavební práce na nové moštárně na náměstí, budova bývalé mlékárny, pro potřeby
místních zahrádkářů. Moštárna v areálu Starého zámku již nevyhovovala z hlediska jak hygienického, tak i návštěvního provozu.
Díky dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 200 000,- Kč a práci zaměstnanců městyse Chudenice se podařilo
opravit po léta zanedbávanou a přehlíženou stavbu v centru městečka a najít pro ni tak lepší využití.
Naposledy se tedy v letos moštovalo ve staré moštárně ve Starém zámku, ale na příští rok se budou podávat dotace na pořízení
nového lisu a moštovat by se tedy mělo již v nové připravené moštárně.

Kanalizace v Záblatí

Realizace vodovodu a kanalizace v Záblatí byla v listopadu letošního roku konečně zahájena. Jedná se o první etapu této
stavby – tedy kus od domu rodiny Stryckových po dům rodiny Štětinových. Tato první etapa by měla stát 2 900 000,- Kč. Na akci
byla získána dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 1 300 000,- Kč. Částku 700 000,- Kč hradí městys formou
úvěru (tento úvěr bude ze dvou třetin splacen vrátkou daně z přidané hodnoty) a více než 900 000,- Kč přispívá městys ze svého
rozpočtu.
Úřad městyse Chudenice by chtěl v příštím roce pokračovat a dokončit druhou etapu stavby vodovodu a kanalizace v Záblatí
a to až k Lázeňskému domu na městečku. Žádosti o dotaci jsou již podány. Druhá etapa by měla stát více než 1 500 000,- Kč.

Kostel sv. Jana Křtitele

Na věž kostela se před vánoci letošního roku vrátily hodiny, což značná část chudenických občanů s radostí uvítala. Náklady
na tuto akci přesáhly 60 000,- Kč. Na tuto akci uspořádal městys Chudenice spolu s panem farářem Kowalikem sbírku. Značnou
částkou 50 000,- Kč přispěl do této sbírky pan hrabě Czernin, dále pak občané a podnikatelé z Chudenic a okolí.
Střecha kostela se také dočkala další rekonstrukce. Celkové náklady na opravy dosáhly více než 200 000,- Kč. Formou dotací
přispěla částkou 150 000,- Kč památková péče, 50 000,- Kč přispěl městys Chudenice a další náklady zaplatila církev. V příštím
roce by měly opravy krovu a střechy pokračovat. Předpokládá se, že generální oprava střechy bude dokončena v roce 2013.

Partnerská smlouva s Chorvatskem

Dne 10. října 2011 uzavřel starosta městyse Chudenice Bc. David J. Klíma se starostou obce Končenice – Chorvatsko
DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A PARTNERSTVÍ. Partnerské obce chtějí podporovat a rozvíjet všechny formy
spolupráce především v oblasti cestovního ruchu - výměnné pobyty dětí, vzdělávání, kultur, sportu, hospodařství, ochrany
životního prostředí a dalších společných zájmů. Dohoda se uzavřela na dobu neurčitou.

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2011 ve světě

Atentátník zabíjel na moskevském letišti - 24. ledna otřásl silný výbuch příletovou halou moskevského mezinárodního
letiště Domodědovo. Nejméně 35 lidí zahynulo na místě, dalších téměř 140 bylo zraněno. Akce byla dílem sebevražedného
atentátníka. Bomba měla sílu až sedmi kilogramů TNT a byla naplněna kovovými součástkami. Zranění utrpěli nejčastěji
popáleniny, otřesy mozku a tržné rány od šrapnelu.
Začal rozpad Kaddáfího Libye – 21. února zasáhly libyjské nepokoje i nejužší vedení Muammara Kadáfího. Opustil jej
ministr vnitra Abdul Fatáh Junís Abidi. Režim v zemi spustil v únoru masakry, při nichž zemřely stovky lidí.
Osmašedesátiletý Muammar Kaddáfí vládl Libyi 42 let. Jeho pozice se začala otřásat na podzim 2010. Tehdy se část země
na východě přes brutální akce armády a milicí dostala do rukou vzbouřenců.
Japonskou jadernou elektrárnou Fukušima otřásly výbuchy - 15. března znepokojil svět vývoj v japonské jaderné
elektrárně Fukušima. Tou otřásly dva silné výbuchy. Japonská vláda varovala, že radiace dosahuje až do vzdálenosti 30 km
od elektrárny. Zařízení bylo vážně poškozeno několik dnů před explozí ničivým zemětřesením a následnou vlnou tsunami.
Došlo hned k několika explozím. Vrtulníky americké armády zaznamenaly radiaci téměř sto kilometrů od místa neštěstí.
Český lékař provedl v USA první transplantaci obličeje - 18. března informovala americká nemocnice o ojedinělé
transplantaci celého obličeje. Tu mladému muži provedl několik dnů před tím lékařský tým pod vedením českého chirurga
Bohdana Pomahače. Výjimečný zákrok proběhl na sále v Brigham and Women's Hospital (BWH) v Bostonu ve státě
Massachusetts v USA.
William a Kate si řekli své ANO - poslední dubnový pátek se stal dnem D britské monarchie. Princ William (28)
se po osmiletém vztahu oženil s neurozenou Kate Middletonovou (29). Stali se z nich vévoda a vévodkyně z Cambridge.
Ostře sledované ANO zaznělo krátce před polednem místního času. Jako svědci jejich slibu se veřejnosti představili
sourozenci snoubenců: Pippa a Harry.

Američané zabili Usámu bin Ládina - 2. května oznámil prezident Spojených států Barack Obama v přímém televizním
přenosu, že vůdce teroristické sítě Al-Káida Usáma bin Ládin je mrtvý. Doplnil, že v rukou amerických úřadů je i tělo
nejhledanějšího teroristy světa. "Spravedlnost byla nastolena," řekl Obama v televizi CNN. "Po dvě dekády byl Usáma bin
Ládin vůdcem a symbolem Al-Káidy. Smrt bin Ládina představuje nejdůležitější úspěch v úsilí našeho národa porazit AlKáidu. Ale jeho smrt neznamená konec našeho úsilí," doplnil.
Pravicový extrémista postřílel v Norsku desítky lidí - 22. července postřílel na norském ostrově Utoya vrah Anders
Behring Breivik desítky dětí a mladistvých na letním táboře. Ještě před krvavým úderem odpálil nálož ve vládní čtvrti
v Oslu. „Bylo to hrůzné, ale nutné,“ řekl po masakru. Breivik akce pečlivě plánoval. Norsko i svět čin šokoval.
Spadlo letadlo s hokejisty Jaroslavle. Zahynuli tři čeští reprezentanti - 7. září havarovalo v Rusku letadlo, v němž
cestoval hokejový tým Lokomotiv Jaroslavl. Na palubě bylo 45 lidí, přežili pouze dva. Mezi mrtvými byli i všichni tři čeští
hokejisté, kteří v Jaroslavli působili: obránce Karel Rachůnek, útočníci Jan Marek a Josef Vašíček.
Do Prahy přijel ruský prezident Medvěděv - 7. prosince přicestoval na oficiální dvoudenní návštěvu ruský prezident
Dmitrij Medvěděv. V Praze jednal především o možné ekonomické spolupráci obou států, jejich podnikatelů, včetně
dostavby Temelína.
KLDR informovala o smrti vůdce Kim Čong-ila - 19. prosince informovala severokorejská média o smrti vůdce
komunistické Severní Koreje Kim Čong-ila. Ten podle nich zemřel dva dny před tím ve věku 69 let. Kim už v září 2010
označil za nástupce třetího syna Kim Čong-una.

Vybrané události roku 2011 v České republice

Vondrův úřad dal soukromé firmě bez soutěže zakázku za 766 miliónů - 27. ledna se dostal ministr obrany Alexandr
Vondra (ODS) do potíží kvůli sporné zakázce z období českého předsednictví Evropské unie, kdy byl vicepremiérem
Topolánkovy vlády. Jeho úřad měl přidělit zakázku za více než tři čtvrtě miliardy korun bez veřejné soutěže. Lukrativní
kšeft získala soukromá firma Promopro od vládní sekce pro předsednictví Česka Evropské unii, kterou vedl právě Vondra.

Michálek dostal půl miliónu za nahlášení korupce - 23. března získal půl miliónu korun někdejší šéf Fondu životního
prostředí Libor Michálek, který ohlásil připravované manipulace s eurodotacemi. Peníze mu vyplatil Nadační fond proti
korupci zaregistrovaný podnikatelem Karlem Janečkem. Michálkova kauza je dobře známa a zmapována, jelikož si
o korupčním jednání pořídil audiozáznam. Jeho trestní oznámení následně vyústilo v demisi tehdejšího ministra životního
prostředí Pavla Drobila (ODS), spustilo otřesy v kabinetu Petra Nečase (ODS) a mimo jiné nepřímo vedlo i k výměně
policejního prezidenta.
Skončila papírová padesátikoruna - poslední březnový den mohli lidé naposledy platit papírovou padesátikorunou.
Od 1. dubna zůstala v platnosti jen mince stejné hodnoty.
Klaus pobavil svět - prezident Václav Klaus na sebe strhnul celosvětovou pozornost. Za zájmem o jeho osobu však nestála
žádná myslitelská aktivita, ale drahé pero, které v dubnu při oficiální návštěvě Chile zmizelo v jeho kapse. Vše navíc
zachytily televizní kamery. Záznam odvysílala Česká televize a následně se stal hitem na internetu.
Na prvních středních školách začaly státní maturity - 2. května začaly po letech odkladů na prvních 62 středních školách
ústní zkoušky státních maturit. V prvním roce se nových zkoušek dospělosti zúčastnilo téměř 99 tisíc studentů.
Ti pak od 3. května skládali jednotné testy a písemky. Na start projektu osobně dohlížel ministr školství Josef Dobeš (VV).
Odboráři ochromili republiku, ovládli Prahu - 16. června vypukla od půlnoci v ČR největší stávka od podzimu 1989.
Zastavila se železniční doprava a výrazně byla omezena i MHD v některých velkých městech. Odbory tak reagovaly
na připravované vládní reformy, které podle nich zhorší životní situaci miliónů lidí.
Hromadná rvačka spustila rasové napětí na Šluknovsku - 21. srpna se nad ránem v Rumburku strhla hromadná rvačka,
do které se zapojilo 24 lidí. Jeden muž skončil v nemocnici se zlomeninami. Ukázalo se, že agresory byli tamní Romové.
Napadenými naopak příslušníci tzv. většinové populace. Událost spustila rasové nepokoje ve Šluknovském výběžku.
Škodovka ukázala světu nový model MissionL - 5. září ukázala automobilka Škoda Auto světu první dva snímky nového
vozu MissionL, který doplňuje současnou modelovou řadu z Mladé Boleslavi. Kompaktní pětidveřový vůz v provedení
liftback má na trhu vyplnit mezeru mezi populárními modely Fabia a Octavia.

Do Prahy přijel ruský prezident Medvěděv - 7. prosince přicestoval na oficiální dvoudenní návštěvu ruský prezident
Dmitrij Medvěděv. V Praze jednal především o možné ekonomické spolupráci obou států, jejich podnikatelů, včetně
dostavby Temelína.
Zemřel Václav Havel - 18. prosince zemřel ve věku 75 let prezident, spisovatel a dramatik Václav Havel. Příčinou smrti
bylo oběhové selhání, řekl jeho osobní lékař Tomáš Bouzek. Havel měl dlouhodobé zdravotní problémy. Zemřel v neděli
ráno ve spánku na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku. V jeho poslední chvíli s ním byla jeho manželka Dagmar a jedna
ze sester boromejek, které se o něj také v posledních měsících staraly. Václav Havel se narodil 5. října 1936. Václav Havel
byl politik, dramatik, spisovatel a jeden ze symbolů pádu komunismu. Ve světě je znám i jako bojovník za lidská práva. V
úřadu československého a posléze českého prezidenta strávil více než 12 let.
Na veřejnosti se naposledy ukázal v první polovině prosince, kdy se v Praze osobně setkal s dalajlámou, který přiletěl
do Prahy na jeho pozvání. Skon uznávaného státníka vyvolal celonárodní smutek. Kondolence rodině i celému Česku
přicházely z celého světa.

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí

• 4. 2. 1961 zemřel Generál major Dr. Václav Jelínek (narodil se 25. 3. 1883 v Chudenicích)
• 28. 7. 1921 zemřel chudenický obvodní lékař MUDr. Josef Šindelář (narodil se 24. 3. 1869 v Kolovči)
• 29. 7. 1936 zemřel Major Vladimír Roubal (narodil se 1. 12. 1884 v Chudenicích)
• 23. 10. 1971 zemřel světoznámý entomolog prof. Jan Roubal (narodil se 16. 8. 1880 v Chudenicích)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

29. 1. se konal v sále restaurace Stará škola Hasičský bál, hrála skupina „Tandem“
19. 2. pořádal TJ Sokol XII. Házenkářský bál v sále restaurace Stará škola, hrála skupina „Tandem“
25. 2. do knihovny pozval klub seniorů širokou veřejnost na „Povídání o Číně“ od paní Marie Matějkové
7. – 18. 3. proběhla v celé ČR roznáška sčítacích formulářů pro „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“
12. 3. pořádal TJ Sokol s SDH Chudenice masopustní průvod
23. 3. zval klub seniorů do knihovny na přednášku „Sicílie a Liparské ostrovy“, přednášel pan Švíka
7. 4. zval KPSS pro mikroregion Běleč k jednání „o problematice seniorů, zdravotně postižených a sociálních služeb“
do sálu restaurace Stará škola
23. 4. se konalo představení ve Velké jídelně Starého zámku „Vítejte v Ebersteinu! Jídlo chutné, ceny mírné“
24. 4. při bohoslužbě slavnosti Vzkříšení v kostele zazpíval Rejchův komorní sbor od W.A.Mozarta korunovační mši
30. 4. pořádal včelařský spolek Oblastní kolo soutěže
13. 5. posezení u příležitosti „Svátku matek“ konala knihovna ve spolupráci s Klubem Důchodců Chudenice
18. 5. CHPS Chudenice uspořádala “Posezení s harmonikou” ve Vinárně
4. 6. v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayericher Wald vystoupili v kostele 3 sbory
7. 6. knihovna a senioři zvali na hudebně-literární pořad o Karlu Hašlerovi „Ta naše písnička česká“
12. 6. zahrála na nádvoří Starého zámku izraelská skupina Hava Nagilla
18. 6. uspořádala Správa zámku Lázeň výstavu šperků paní Hemse Ismail

18. 6. zval Otisk na každoroční úklid Americké zahrady
2. 7. proběhl v Chudenicích „Sběr velkoobjemového odpadu“
1. – 31. 7. se konala ve foayer Starého zámku výstava obrazů výtvarného umělce Stanislava Tříletého
8. – 9. 7. se konal v sále restaurace Stará škola „Chudenickej ROCK-FESŤÉÉK“
29. – 30. 7. se konaly tradiční noční oživené prohlídky Starého zámku „Petr Vok z Rožmberka“
31. 7. proběhly v interiéru Starého zámku Denní oživené prohlídky „Historie rodu Czerninů a Chudenic“
31. 7. na nádvoří Starého zámku se konal „Staročeský jarmark“ a „Výcvik pikenýrů a mušketýrů“
21. 8. představení na nádvoří Starého zámku „Upíří deník aneb výtažek ze života krvesavců“
27. 8. se slavnostně odhalovaly busty prof. Jana Roubala na hřbitově a v expozici prof. J. Roubala v muzeu
28. 8. zahrálo divadlo Rynek na nádvoří Starého zámku komedii „Manželství naruby“
28. 8. se koncert v rámci „Středoevropského hudební setkání“ v kostele sv. J. Křtitele
10. 9. zahrál divadelní spolek Úhlavan na nádvoří Starého zámku pohádku „O líném Honzovi“
30. 10. se konala poutní mše svatá ke sv. Wolfgangovi před kaplí u Bolfánku, v rámci poutě byly vystaveny
zrestaurované původní obrazy a slavnostně vysazeny dva nové stromy (lípa a dub) za rozhlednou
• 19. 11. zval Otisk na tradiční hrabání listí a úklid Americké zahrady
• 30. 11. knihovna a senioři zvali na posezení při harmonice širokou veřejnost na harmoniku hrál pan Ladislav Čada
• 14. 12. se konala v prostorách Základní školy vánoční besídka, kde se hrálo, zpívalo, přednášeli básničky a tancovalo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školství

V Chudenicích školství představuje Základní mateřská škola s jídelnou. Jako ředitelka zde pracuje paní Dana Anderlová
z Klatov, učitelkou je paní Miloslava Zábranová a jako pomocná vychovatelka zde pracuje paní Anna Ondřejková, které děti
neřeknou jinak, než „babi školková“. Všechny tři se těší veliké oblibě dětí. Jako kuchařka a uklízečka zde ještě pracuje paní
Ludmila Hucová.
V letošním roce bylo ve školce celkem 27 dětí. Z toho se v červnu rozloučilo 11 dětí. Byli slavnostně pasování ze školkáčků
na školáky. I tak musel opět po zápisu dětí do mateřské školy v březnu žádat úřad městyse Chudenice o vyjímku k navýšení

počtu žáků. Od září nastoupilo do školky celkem 26 dětí. Z toho předškoláků jsou pouze 4 děti. Ostatní děti jsou převážně
ve věku čtyř let.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského

V letošním roce se podařilo získat dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 680 000,- Kč a od Krajského úřadu v Plzni
ve výši 50 000,- Kč na rekonstrukci další části střechy na východním křídle. Na opravě střechy nad Andělských pokojem se
začalo pracovat již v říjnu a díky mírné zimě se skončilo počátkem prosince.
Dále se podala žádost o dotaci na rozšíření expozice a rekonstrukci části přízemí jižního křídla Starého zámku ze Státního
zemědělského intevenčního fondu. Jedná se o tři nové místnosti, kde bude kompletní nová expozice Josefa Dobrovského,
expozice K.S.Amerlinga, V.F.Šumavského a D. Lambla a třetí novou expozicí bude “Farnost-děkanství v Chudenicích”,
kde je v plánu vystavit staré ornáty chudenických kněží, barokní plátna i kalich Josefa Dobrovského, používaný při své
poslední mši zde v Chudenicích. Městys na tuto přestavbu získal dotaci ve výši 1 300 000,- Kč. S pracemi na těchto nových
prostorách se začalo již na jaře, kdy se na zámek opět sjeli naši dlouholetí kamaarádi-brigádníci, kteří zde dvakrát do roka
pracujou zadarmo. Uzavřeli se “Hostinské apartmány” a začalo se s bouráním příček, které zde byly postaveny díky úpravě
zámku na obecní byty.

Zámek Lázeň

Na zámku Lázni byla letos dokončena a předána kompletní rekonstrukce interiérů východní zámecké věže, kde byl
zřizován byt pro rodinu pana hraběte Czernina. Dále se připravuje rekonstrukce prvního patra střední části zámku,
kde budou rovněž soukromé prostory rodiny majitele a rekonstrukce restaurace s kuchyní s původním vstupem do zimní
zahrady z boku od parkoviště. Pan hrabě by chtěl novou restauraci otevřít již v následujícím roce.
V parku a přilehlých budovách probíhali vyklázecí práce, kdy se odvážely tuny nebezpečného a velkoobjemového odpadu
na řízené skládky v okolí. Největších zásahů se dočkal park v horní části – tedy nad zámkem. Tuto zarostlou část nebylo
možno téměř projít. Bylo zde likvidováno velké množství náletových, případně nepůvodních dřevin. Pan hrabě by chtěl
tuto část parku využívat jako soukromou.
V přední části parku byli vysázeny buxusy a habry. V příštím roce se bude pokračovat se sázením nových exemplářů
rododendronů a budou se obnovovat pěšiny a mobiliář parku v celkové hodnotě 4 milionů korun.

V listopadu letošního roku se zde také natáčel nový český film režiséra Jiřího Stracha “Vrásky z lásky” v hvězdném
obsazení: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Jiřina Jirásková, Ivan Trojen, Viktor Preis, Aňa Geislerová a mnoho
dalších. Ve filmu si zahrálo i pár občanů s Chudenic a blízkého okolí. Premiéru by měl mít v dubnu příštího roku.

Charita

Středisko Charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy, nad úřadem městyse.
Jako vedoucí zde pracuje paní Lenka Převrátilová, dále pak Zuzana Navrátilová. V roce 2011 se starali celkem o 48 klientů pomáhají jim 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. V letošním roce pracovnice charity uspořádaly 18. května ve
Vinárně
u Starého zámku oblíbené “Posezení s harmonikou”, a to jak pro své klienty, tak i pro širokou veřejnost.

Rejchův chrámový sbor

V letošním roce měl sbor celkem 17 členů a sbormistr je stále Vítek Aschenbrenner. Někdo odešel, jiný přišel. Soprán
zpívá Marie Matějková, Vladěna Havlovicová, Helena Klímová, Jana Řeřichová (Dolany) a Ludmila Nová (Klatovy). Alt
Anna Bláhová, Jaroslava Rupertová, Jana Müllerová (Křenice), Šárka Rupertová, Helena Jungvirthová (Slatina), Adéla
Pelcová a Miroslava Žáková. Tenor Vladimír Svatoň a Miloslav Sláma (Chlumská). Bas David Klíma a Josef Vlček
(Křenice). Postupně se sbor zdokonaluje a také vyjíždí i do širokého okolí, kde dělají Chudenicím velikou reklamu.
Letos zpívali v Těchonicích u Plánice, v Kašperských horách o pouti, ve Švihově, v Bažantnici, v Dolanech a samozřejmě
při každé významné události v Chudenicích v kostele sv. Jana Křtitele. Již tradičně také na mši pod širým nebem před
rozhlednou Bolfánek na konci října. Největší akcí sboru bylo vystoupení v Hejnicích u Liberce u příležitosti Investitury
Řádu sv. Václava ze Svijan.

Rozhledna Bolfánek a kaple sv. Wolfganga

I v letošním roce pokračovaly rozsáhlé práce na rozhledně Bolfánek a v jejím okolí, na kterou dostala o.s. Otisk dotace
z Programu obnovy venkova na projekt “Stavební obnova rozhledny Bolfánek a kaple sv. Wolfganga”. V rámci projektu
bylo repasováno dřevěné historické schodiště na rozhlednu, vyměněny některé stupně a vyztuženy podesty. Ve vgstupním

prostoru nahradila starou nevkusnou pokladnu pokladna nová dle návrhu ing.arch. Koldinského. Byly opraveny vnitřní
omítky, natažena nová elektroinstalace, boční stříšky rozhledny byly osazeny okapy a svody. V rozhledně byl vybudován
zabezpečovací a protipožární systém signalizace. Byly restarurovány dva historické obrazy z kaple – oltářní a velkoplošný z
pol. 19. stol a restaurátorské práce proběhly i na oltáři. V celé kapli se uskutečnil restaurátorský průzkum omítek a na ploše
před rozhlednou, kde stával kostel sv. Wolfganga, byl proveden archeologický průzkum, jehož výsledky se promítnou
do dalšího chystaného projektu “Obnova stopy základů bývalého kostela sv. Wolfganga”.

Místní organizace
Na veřejném dění v Chudenicích se v roce 2011 podílely tyto místní organizace:
SDH Chudenice – je jednou z největších a nejaktivnějších organizací v Chudenicích. Sbor byl založen v roce 1884
a od té doby působí v obci nepřetržitě. V letošním roce sdružoval 65 členů, z toho jedna žena a dvě dorostenky. Věkově
se členové v průměru pohybují od 30 do 50 let. Z toho 12 členů tvoří výjezdovou zásahovou jednotku, která je zařazena
do JPO 3 s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Hasiči mají během roku bohatý program – začínají hasičským
bálem, masopustním průvodem, stavění máje, sběr železného šrotu, sběr kamene a mnoho dalších brigád, dale se účastní
různých turnajů a srandamačů.
Hlavní akcí je okrsková soutěž, která se letos konala v Přetíně.
Myslivecké sdružení Žďár – mělo v roce 2011 celkem 11 členů a 4 psy s různým výcvikem s loveckou upotřebitelností.
Věkový průměr ve sdružení neustále narůstá, u mladých lidí není velký zájem o myslivost z důvodu časové náročnosti
zvláště v dnešní uspěchané době. Ročně pořádají 4 hony v různých částech honitby a tradičně jeden společný se sousedy
z M.S. Čírka Chocomyšl, kde prochází část honitby zde a část u sousedů.
Myslivci hospodaří v pronajaté honitbě na 1 238 ha. Jejich cílem je vytvářet optimální podmínky pro druhy zvěře,
které se zde vyskytují. Tím se rozumí výsadba remízů a jejich údržba, zalesňování, přikrmování v zimním období.
Srnčí zvěře mírně ubývá a tak letos zmírnili i lov slabých a nevhodných kusů pro chov. Naopak se začalo zde dařit toulavé
zvěři dančí a z důvodů mírné zimy a úrodě žaludů a bukvic se zvěř černá (divoká prasata) zdržovala převážně v kopcích

u sousedů. Uloveno bylo 63 kusů černé zvěře, což je o 50 kusů méně než v loňském roce. Od roku 1980 se vůbec neloví
bažanti a zajíci, naopak myslivci dělají vše pro udržení posledních kusů této divoké zvěře.
TJ Sokol Chudenice – v roce 2011 měla TJ celkem 91 členů, z toho 9 žaček, 31 žen, 21 mužů a 21 ostatních.
Do května měl TJ celkem tři týmy – starší žákyně s trenérem O. Fialou, muže s trenérem K. Schmidtem a ženy s trenérkou
J. Zoubkovou. V soutěžním ročníku 2010/11 skončilo družstvo starších žákyň na 7. místě s 11 body – v květnu bohužel
odstoupilo od soutěže a ukončilo svoji činnost.

ZO ČZS Chudenice – tato organizace v Chudenicích působí zhruba od roku 1960. V letošním roce sdružovala celkem
32 členů, kteří se schází pravidelně první neděli v měsíci kromě letních prázdnin. Každé setkání mají spojené s přednáškou
na různá témata. Předsedou je pan Josef Řeřicha. Největší akcí tohoto sdružení je moštování. Letos se ještě moštovalo
v prostorách Starého zámku, ale na konci roku se dodělala nová moštárna na náměstí. Na tuto akci dostali zahrádkáři dotaci
200 tis. Kč a finanční příspěvek a pracovní síly od městyse Chudenice. Dále se členové starají o sad Hany Kvapilové,
kde provádějí různé prořezávky, sečení trávy a celkovou údržbu.
ZO ČSV Chudenice – sdružuje 30 členů. Členové spolku mají doromady 317 včelstev. Pan Josef Kadlec vede včelařský
kroužek, kam dochází celkem 7 dětí a dohromady mají 9 včelstev. V průměru letos bylo vytočeno 55 kg medu na včelstvo –
rok 2011 byl rokem velice přízniuvým na med a též na roje. Včelaři se pravidelně scházejí při svých “Besedách” každých
14 dní od listopadu do března ve vinárně. Témata na tyto besedy jsou předem určená.
V letošním roce již tradičně pořádal svaz “Oblastní kolo” soutěže mladých včelařů, na které se sešli žáci základních škol
z Horažďovicka, Klatovska, Kdyně, Stříbrska, Černošína a Tachovska. Přihlášeno bylo 41 dětí, dorazilo ale pouze 28
soutěžících. Na prvním místě skončil Tomáš Převrátil z Chudenic.
Dále svaz uspořádal “Včelařský podvečer” na školním včelíně za účasti 45 členů a hostů ze Spáleného Poříčí. Již třetím
rokem uspořádal svaz výstavu v Plzeňské ZOO s denním výkladem pana Josefa Kadlece.

8. Sport, zdravotnictví
Sport
2011
Sport v Chudenicích představuje především Národní házená. TJ Sokol Chudenice – sdružuje 98 členů. Z toho registrováno v
národní házené 26 mužů, 35 žen, 20 mládež do 18 let a 20 ostatních členů. Další aktivitou TJ Sokola v Chudenicích je
pořádání každoročního Házenkářského bálu. Letošní bál se povedl na výbornou, kapela krásně hrála a sál byl úplně plný.
Dále se konal již tradiční smíšený turnaj v Národní házené na hřišti Na Jalovčí. Všechna přihlášená družstva potěšila věcná
odměna i skutečnost, že se v dobré náladě sešli v tak hojném počtu.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2011
stav k 1.1.2011

narození

přistěhovalí

Bezpravovice

18

---

---

1

1

16

Býšov

4

---

---

---

---

4

667

9

25

36

9

656

Lučice

36

---

3

---

---

39

Slatina

40

---

---

---

---

40

765

9

28

37

10

755

Obec

Chudenice

Celkem:

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2011

Kronika městyse Chudenice

2012

Kapitoly kroniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecní úřad
Průběh roku, počasí
Zemědělství
Průmysl a obchod
Úprava obce
Veřejný život
Politický a kulturní život, rozvoj školství
Sport, zdravotnictví
Pohyb obyvatelstva, život lidí

1.

Obecní úřad

Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Komise
Kontrolní
Finanční
Kulturní a sociální

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Zuzana Hájková
Jiří Beran
Karel Jungvirth
Ing. Miroslav Matějka
Jindřich Macán
Zdeněk Mlnařík (do srpna 2012)
Josef Beník (od září 2012)
Josef Kacerovský

Zuzana Hájková
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

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

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň
Josef Řeřicha
Luboš Zatloukal
Miroslava Žáková
Miroslava Žáková
Jana Dostálová
Petra Kulhánková - knihovna
Pavla Faberová – úřad městyse

2. Průběh roku, počasí
Leden
Začátek ledna byl teplý. Rtuť teploměru se v ranních hodinách pohybovala v průměru kolem +6 °C a přes den v průměru
kolem +10°C, bylo zataženo, občas mžilo. Čtvrtého se přidal déšť a rtuť klesla na +3 stupně. Šestého při +1°C napadlo 5 cm
sněhu, s občasným deštěm sníh nevydržel. Až šestnáctého rtuť klesla na -4°C, počasí se však střídalo - jeden den slunce,
druhý den déšt, občas poletoval sníh. Takhle to vydrželo až do konce ledna.
Únor
V únoru bylo většinou jasno, jen občas zataženo se sněhem. Na začátku měsíce se rtuť pohybovala v průměru ráno kolem
-12 °C a přes den -3°C. Od čtvrtého klesla až pod -20°C, přes den -5°C a mrazy vydržely až do poloviny měsíce. Patnáctého
napadlo 5 cm sněhu a další den ještě 10 cm, při teplotách přes den kolem -1 °C. Do konce měsíce bylo většinou polojasno,
rtuť se pohybovala v průměru od -2°C ráno do +2°C přes den.
Březen
Tento měsíc začal +7°C přes den se sluncem. Zatáhlo se osmého a rtuť spadla přes noc na -7°C, přes den se pohybovala
v průměru kolem +4 °C. Patnáctého se vyjasnilo a rtuť se pohybovala kolem nuly. Koncem měsíce bylo sice zataženo, občas
déšť a vítr, ale rtuť byla přes den v průměru kolem +15°C.
Duben
Vdubnu můžeme opravdu mluvit o aprilovém počasí. Začátek měsíce byl zatažený, studený vítr a teplota kolem +12°C.
Třetího vykouklo slunce a teplota se vyšplhala na +16°C. Pátého teplota klesla na +5°C a opět na pár dní zataženo, vítr,
občas déšť a tak se to střídalo po čtyřech dnech. Od 25-tého se vyjasnilo a rtuť se vyhoupla na +25°C, až do konce dubna.

Květen
Začátek května byly teploty přes den kolem +25°C, ráno mlhy, většinou však polojasno. Šestého dokonce zataženo
a pršelo, ale rtuť ukazovala +30°C. Dvanáctého večer přišel vítr a na týden teploty klesly na +15°C. Od dvacátého už bylo
zase většinou polojasno a rtuť se pohybovala přes noc kolem 10°C a přes den 25°C.
Červen
Tento měsíc byl velice vrtkavý. Pár dní bylo zataženo, občas déšť a vítr a pár dní polojasno, ráno mlhy. Červen začal
teplotami přes den kolem 15°C, přes noc 10°C. Postupně však teplota pěkně stoupala a konec června byl slunečný
s teplotami v průměru kolem 34°C.
Červenec
Červenec byl velice proměnlivý. Zpočátku zataženo, bouřky a teploty kolem 22°C. Od devátého se teploty až extrémě
střídali. Desátého se pohybovaly až kolem 28°C, čtrnáctého klesly jen na 15°C a zatáhlo se, přidal se déšť. Šestnáctého bylo
23°C, osmnáctého 16°C. Takhle se to střídalo až do 24-tého. To se rtuť vyhoupla na 25°C v průměru přes den až do konce
měsíce.
Srpen
Byl většinou polojasný až jasný a teploty se pohybovaly kolem 30°C. Osmého se zatáhlo, teploty klesly na 18°C,
ale po pěti dnech se zase vyhouply. Od devatenáctého bylo 35°C. Konec měsíce už byl ale studenější, 27-mého se zatáhlo
a teploty byly v průměru kolem 20°C.
Září
Září začalo polojasnem a teplotami v průměru kolem 20°C přes den. Ojediněle byly po ránu i mlhy. Jedenáctého se rtuť
vyhoupla na 30°C a přinesla sebou bouřku. Druhý den už rtuť teploměru ukazovala pouhých 15°C a ranní mlhy byly
až do konce září. Zataženo se střídalo občas s polojasnem, teploty se pohybovaly v průměru přes noc kolem 8°C a přes den
kolem 18°C.

Říjen
Říjen začal teplotami kolem 17°C, zataženo, občas polojasno. Od sedmnáctého se začaly vyskytovat mlhy, které většinou
zůstaly po celý den a teplota klesla na 10°C přes den. Sníh přišel již 27-mého, ale společně s deštěm, takže ihned roztál.
Za dva dny nasněžilo 5 cm sněhu a vydržel. Teploty přes noc klesly od 27-mého na bod mrazu, přes den při zataženu
vystoupaly na +4°C v průměru.
Listopad
V listopadu se slunce ukázalo jen na čtyři dny a to ještě né po celý den. Většinu listopadu bylo zataženo, déšť, vítr a opět
mlhy, které vydržely i celý den. Celý měsíc bylo v průměru přes noc 0-3°C a přes den 4-8°C. Sníh se ukázal až poslední
listopadový den a napadly 2 cm sněhu.
Prosinec
Začátek prosince byl zatažený, první den se rtuť teploměru pohybovala na 8°C, ale hned za čtyři dny klesla na bod mrazu
a začal padat sníh. Každý den přibylo pár centimetrů, jedenáctého napadlo až 10 cm nového sněhu. Uprostřed prosince
teploty klesly až na -12°C v noci a přes den v průměru na -5°C, většinou zataženo. Šestnáctého se bohužel přidal déšť,
teploty kolem +3°C. Štědrý den byl na blátě, dokonce teploměr ukazoval +13°C, bylo zataženo a mlhavo. Do konce měsíce
teplota klesla přes den v průměru na +4°C, bylo zataženo, občas déšť a vítr.

Souhrn srážek v roce 2012
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

Leden

únor

březen

duben

květen

červen

42,1

179

66

707

551

864

červenec srpen
1554

834

září

říjen listopad

433

418

64,7

prosinec
49,1

(uvedeno v mm)

Srážky celkem : 5761,9 mm

Průměr: 480,2 mm

Zaznamenala Petra Dolejšová

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.
V níže napsané tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo
hnojiva dusíkatá a statková hnojiva z vlastních zdrojů.
Družstvo chovalo v tomto roce 317 kusů skotu, z toho se letos narodilo 279 kusů telat. Letos vyrobilo 1 921 381 litrů mléka.
Obhospodařovalo 1002,85 ha zemědělské půdy, z toho 722,50 ha orné půdy a 280,35 ha luk a pastvin.
Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár s.r.o. v roce 2013
Zemědělská plodina
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Tritikale ozimé
Oves
Řepka olejka – ozimá

Osevní plocha v ha
464,7
231,3
296,7
224,7
24
314,6

V posledních letech začínají lidé obnovovat před lety zrušené zahrádky a začínají si pěstovat svou vlastní zeleninu, ovoce,
začínají chovat slepice, králíky, někteří i prasata, ovce, kozy. Je to hlavně z důvodu zhoršení kvality kupovaných potravin,
které se v poslední době do republiky začínají dovážet. V letošním roce se hodně také rozmohlo zajet si na soukromé farmy
a kupovat si tam vypěstovanou zeleninu či ovoce, nebo pořídit doma vykrmené kuře, králíka, prase atd.
I v Chudenicích si lidé začali pronajímat zarostlé a zpustlé bývalé zahrádky, obnovují u baráčků před lety zatravněné
zahrady a vymýšlí co by se ještě dalo pořídit, vypěstovat či vykrmit z vlastních zdrojů, aby nemuseli chodit do obchodů.
Mnoho lidí začalo pěstovat hlavně brambory, cibuli, česnek, mrkev, celer, okurky, rajčata a další zeleninu. Některé své
největší vypěstované kousky pak mohou vystavovat na společné výstavě zahrádkářů a včelařů, která je k vidění poslední
víkend v září v tělocvičně. Dále více lidí začalo chovat nejen slepice, ale i kuřata na maso, dále pak králíky, krůty
či husokachny.
V roce 2006 začal pan Václav Benda chovat kozy na mléko, z kterého se svou přítelkyní začali i vyrábět sýry různých
chutí. Své výborné výrobky začali prodávat lidem zde v Chudenicích. Pro velký zájem svou kozí farmu rozšířili, přes léto
mají kozy na svém pozemku u lesa na Hradčanech, přes zimu je mají za svým baráčkem na zahradě.
Kolem roku 2008 začal Jan Stryczek mladší chovat ovce v „Pískách“ a o rok později si koupil bývalý statek
v Bezpravovicích, kde začal nejdříve chovat prasata a pak začal ve velkém chovat ovce.
Po jeho vzoru si Petr Lucák pronajal nejdříve zahrádku od zahrádkářů pod bytovkama a začal se svojí ženou pěstovat
zeleninu. Pak si pronajal zahradu ve statku paní Holé, kde začal chovat slepice, ovce, prasata, krůty na maso.

4. Průmysl a obchod
V roce 2012 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
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
Sekáček-oděvy z německa – Zdeněk Chval
Truhlářství – pan Václav Duda
Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Úprava úředních hodin
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém zasedání v květnu úpravu úředních hodin pro veřejnost. Od prvního července
2012 je úřad městyse pro veřejnost otevřen v pondělí 8.00-18.00, ve středu 8.00-16.00, v pátek 8.00-14.00
a v sobotu 9.00-11.00 hodin.
Územní plán Chudenic
Po mnoha letech průtahů byl v tomto roce dokončen a schválen územní plán. Tato územně plánovací dokumentace neřeší
pouze rozvoj katastru městyse Chudenice, ale také obcí Lučice, Slatina, Bezpravovice a Býšov. Územní plán je důležitý
rozvojový dokument, který musí dle zákona mít každá obec od 1. ledna 2015. Pořízení územního plánu a spádových obcí
stálo celkem 760.000,- Kč. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl dotaci ve výši 180.000,- Kč, zbytek byl hrazen z rozpočtu
mětyse Chudenice.
Kanalizace v ulici Záblatí
Poslední ulicí v Chudenicích, která nemá vodovod a kanalizaci je ulice Záblatí. Celkem tento projekt stojí 4,6 milionů
korun. První etapa kanalizace a vodovodu v této ulici stála 3 miliony korun a úřad městyse dostal na tuto akci dotaci
od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 1.3 milionu korun. Zbytek doplatil úřad městyse ze svého rozpočtu. První část
této akce, která byla započata v loňském roce, byla letos dodělána úspěšně. Na druhou etapu byly podány žádosti o dotace.
Prořezání aleje v Kvapilově ulici
Městys získal dotaci ve výši 35 000,- Kč na zdravotní řez javorů v Kvapilově ulici. Došlo k pokácení sedmi stromů
a bylo vysazeno celkem 11 stromů – javorů. V rámci této akce se prořezaly lípy u památníku padlých.
Hydrogeologický vrt
V letošním roce zastupitelé městyse schválili příjem dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši
cca 308.000,- Kč (celkové náklady 386 520,- Kč) a vypsání výběrového řízení na zhotovení průzkumného vrtu.
Administrativou řízení je pověřen provozovatel vodovodu a kanalizace v Chudenicích AquaŠumava s.r.o..

6. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2012 ve světě

Papež jmenoval Dominika Duku kardinálem - 6. ledna papež Benedikt XVI. během mše ve Vatikánu nominoval
22 nových kardinálů. Je mezi nimi i osmašedesátiletý pražský arcibiskup Dominik Duka.
U Itálie ztroskotala výletní loď Costa Concordia – 13. ledna se stala luxusní cesta z přístavu Civitavecchia u Říma
hororem pro více než tisícovky turistů. Neštěstí, zaviněné pravděpodobně chybou kapitána, nepřežily desítky lidí.
Putin vyhrál prezidentské volby hned v prvním kole - hned v prvním kole Rusové v neděli 4. března zvolili prezidentem
Vladimira Putina, který už nejvyšší funkci vykonával v letech 2000-2008.
Bruselu došla s Českem trpělivost. Stopnul miliardové dotace - 15. března byl kvůli netransparentnímu nakládání
s dotacemi Evropské unie a špatné kontrole České republice poprvé v historii minimálně na několik měsíců pozastaven
přísun dotací z evropských fondů.
Bývalého vládce Egypta, svrženého Mubaraka, odsoudili na doživotí – 2. června odsoudil egyptský tribunál bývalého
prezidenta Husního Mubaraka (84) k doživotnímu pobytu za mřížemi. Byl viněn z korupce a podílu na zabití stovek
demonstrantů.
Nejvyšší mrakodrap Evropy otevřeli v Londýně. Měří 310 metrů - 5. července byl v Londýně slavnostně otevřen
nejvyšší mrakodrap v Evropě. Ceremoniálu se zúčastnili syn královny Alžběty II. princ Andrew a katarský premiér šajch
Hamad bin Džasím bin Džabr Sání, jehož země z větší části stavbu budovy financovala. Budova přezdívaná podle svého
tvaru The Shard (Střep) se tyčí do výšky 310 metrů a její stavba stála 450 milionů liber (14,3 miliardy korun).
Dobrodruh se vrhl do prázdna, volným pádem překonal rychlost zvuku - 14. října se stal rakouský odvážlivec Felix
Baumgartner (43) prvním člověkem, který překonal rychlost zvuku bez pomoci technického zařízení. Dosáhl toho při skoku
ze stratosférického balónu nad pouští Nového Mexika.

New York byl pod vodou, v New Jersey se prolomila hráz - 30. října udeřil na severovýchodě Spojených států hurikán
Sandy, který na poslední chvíli oslabil na tropickou bouři. Zprvu zasáhl New Jersey a New York, jejichž části se ocitly
pod vodou. Živel za sebou nechal miliardové škody a mrtvé.
Obama vyhrál a zůstal prezidentem - 7. listopadu vyhrál demokrat Barack Obama prezidentské volby v USA v těsném
souboji s republikánským vyzyvatelem Mittem Romneym. Obama se tak po Billu Clintonovi za poslední více než půl století
stal teprve druhým demokratem, který obhájil Bílý dům.
Princ William a Kate očekávají potomka – 3. prosince oznámili britský princ William a jeho manželka vévodkyně Kate,
že očekávají narození potomka. Pár měl svatbu loni v dubnu. Jejich potomek bude třetí v pořadí jako případný následník
trůnu.

Vybrané události roku 2012 v České republice

Urna s popelem Václava Havla byla uložená do rodinné hrobky - 4. ledna se účastnila soukromého pietního obřadu
na pražských Vinohradech vdova Dagmar, bratr Ivan s chotí Dagmar a nejbližší spolupracovníci prvního polistopadového
prezidenta. Na hřbitově byl finančník a sponzor Havlových aktivit Zdeněk Bakala s přítelkyní, výtvarník a architekt Bořek
Šípek či sestry boromejky, které o Havla na sklonku života pečovaly. Na poslední cestě ho doprovodily svým zpěvem.
Český Krumlov zasáhlo v noci zemětřesení - 12. ledna měli někteří lidé v Českém Krumlově v noci na čtvrtek neklidné
spaní. Kolem jedné hodiny je probudily drobné otřesy země, které dosahovaly až 2,4 stupně Richterovy škály
Studenti protestovali proti reformám a zahájili Týden neklidu - 27. února se rozběhl na českých vysokých školách
naplno Týden neklidu, kterým chtěli studenti i akademická obec vyjádřit nesouhlas s připravovanými reformami z dílny
ministra školství Josefa Dobeše.
Trvalo to 20 let. Poslanci si zrušili doživotní imunitu - 8. února, po patnácti pokusech za uplynulých dvacet let
se poslanci rozhodli k ráznému kroku: schválením změny Ústavy se dobrovolně vzdali tzv. doživotní imunity.

Bruselu došla s Českem trpělivost. Stopnul miliardové dotace - 15. března Evropská komise zastavila na několik měsíců
tok peněz ze svých fondů kvůli netransparentnímu nakládání a špatné kontrole ze strany českých úřadů. Důvodem opatření
jsou výtky EK vůči tuzemskému auditnímu a kontrolnímu systému. Z tohoto důvodu se právě zdržely práce a tedy
slavnostní otevření nových expozic na Starém zámku a hájenky pod rohlednou Bolfánek „Na poustevně“.
Proti vládě v Praze demonstrovalo zhruba sto tisíc lidí - 21. dubna přijely desítky tisíc osob do Prahy říci NE vládní
politice premiéra Petra Nečase (ODS). Protest vyvrcholil na Václavském náměstí a byl součástí kampaně odborů a iniciativy
Stop vládě.
V pražské Bubenči objevili archeologové zbytky domu staré více než 7500 let - 7. května archeologové v pražské
Bubenči objevili pozůstatky staveb z mladší doby kamenné. Jejich stáří odhadli na více než 7500 let. Nalezli rovněž
pohřebiště, jehož stáří odhadli na tři až čtyři tisíce let.
David Rath měl u sebe při zatčení sedm miliónů korun v krabici od vína - 15. května zadržela protikorupční policie
v souvislosti s korupcí poslance ČSSD a středočeského hejtmana Davida Ratha. Byl zadržen přímo při předávání peněz.
V této kauze pak do konce roku bylo zadrženo a vyslýcháno mnoho lidí. Pan Rath se do konce roku propuštění z vězení
nedočkal.
Čech jako jediný na světě žil bez srdce, nahradili mu ho čerpadly – 9. června odoperovali lékaři pražského Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM) jako první na světě úspěšně pacientovi srdce se zhoubným nádorem a nahradili
ho dvěma speciálními čerpadly na baterie. Poté čekal na vhodného dárce, aby mohl dostat srdce nové. Bohužel 13. října
zemřel. Bylo mu 37 let.
Klatovskem se přehnala stoletá voda, lidi z kempu zachraňovali na lanech – 4. července zatopila více než desítku domů
v obcích na Klatovsku voda z místních potoků a řek. Nejhorší situace byla v noci v Kocourově a Mochtíně.
Pití s metanolem zabilo už osm Čechů, další jsou v kritickém stavu – 11. září zasáhla Česko aféra otrav metanolem.
Začali umírat první lidé. Jedovatý alkohol zabíjel ve vlnách. V té první podlehlo následkům otravy osm lidí. 14. září česká

vláda zavedla v zemi prohibici. Reagovala tak na úmrtí občanů po požití alkoholu s jedovatým metanolem. Zakázala prodej
a nalévání lihovin s obsahem alkoholu nad 20 %
Z letiště Ruzyně je Letiště Václava Havla Praha – 3. října se definitivně změnilo letiště v pražské Ruzyni na Letiště
Václava Havla Praha. Stalo se tak v den nedožitých 76. narozenin bývalého prezidenta, který zemřel v prosinci 2011.
Do klání o Hrad se zapojilo 11 kandidátů - 6. listopadu skončila možnost přihlásit se jako kandidát do historicky první
přímé volby prezidenta České republiky. Podmínkou byla podpora 10 senátorů, 20 poslanců nebo 50 tisíc občanů,
kteří připojili podpis pod petici některého z kandidátů. Přihlásili se Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Vladimír Dlouhý, Jan
Fischer, Tána Fischerová, Vladimír Franz, Tomio Okamura, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka
a Miloš Zeman.
Koalice ve Sněmovně prosadila zvýšení DPH – 7. listopadu sněmovna hlasy koaličních poslanců schválila vládní úsporný
balíček. Ten počítá mimo s tím, že DPH v roce 2013 vzroste na 15 a 21 procent. S přijetím návrhu spojil kabinet premiéra
Petra Nečase (ODS) svou další existenci. Pro schválení návrhu hlasovalo 101 poslanců, proti bylo 93 zákonodárců.
Česko má prvního komunistického hejtmana – 8. listopadu se vítězná KSČM v Ústeckém kraji shodla na krajské vládě
s ČSSD. Komunisté tak získali prvního hejtmana v Česku, krajského předsedu a lídra strany Oldřicha Bubeníčka.
Tomáš Klus uzmul "slavíka" Gottovi. Celkovou vítězkou je Bílá – 24. listopadu zažila anketa Český slavík překvapení.
V kategorii zpěváků nezískal 14. titul po sobě Karel Gott, cenu si odnesl Tomáš Klus. Slavicí se stala Lucie Bílá a slavíka
v kategorii skupin získal Kabát.
Český film Alois Nebel získal "evropského Oscara" – 1. prosince se stal český snímek Alois Nebel nejlepším evropským
animovaným filmem roku. Evropskou filmovou cenu získal na Maltě. Černobílý film režiséra Tomáše Luňáka, který vznikl
kombinací hraného a kresleného filmu, metodou rotoskopie, vypráví příběh o odplatě i lidské solidaritě v sudetských
Jeseníkách. Hrdinou původně komiksového příběhu scénáristů Rudiše a Jaromíra Švejdíka je výpravčí Nebel, tichý samotář,
jehož prostřednictvím se socialistická přítomnost střetává s minulostí obývanou Němci, které Češi po válce vyhnali.

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí
•
•
•
•
•

25. 3. 1883 se narodil Generál major Dr. Václav Jelínek (zemřel 4. 2. 1961 v Bělehradě)
16. 5. 1953 zemřel Generál. Šéf intendanstva Josef Pešek (narodil se 5. 2. 1884 v Chudenicích)
25. 5. 1933 zemřel Prof. MUDr. Václav Rubeška (narodil se 4. 2. 1854 v Chudenicích)
11. 6. 1838 se narodil v Kučeři chudenický farář Josef Souhrada (zemřel 5. 5. 1892 v Chudenicích)
25. 9. 1868 se narodil národní umělec Jaroslav Kvapil (zemřel 10. 1. 1950 v Praze)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.1. - Výroční valná hromada okrsku SDH Chudenice v klubovně
21.1. - Hasičský bál v sále restaurace “Stará škola”
28.1. - halový závod RC modelů aut v měřítku 1:10 v tělocvičně bývalé základní školy
4.2. - XII. Házenkářský bál v sále restaurace “Stará škola”
18.2. - “Maškarní” v restauraci u Baláků
16.3. - posezení v knihovně na téma “Vzpomínka na časy minulé”
8.4. - v rámci slavnostní bohoslužby v kostele sv. J. Křtitele zazněla Korunovační mše W.A. Mozarta
20.4. - dr. Duchek přednášel v knihovně na téma “Po stopách civilní mezoameriky (Mexiko, Quatemalla, Honduras)”
21.4. - vernisáž výstavy na rozhledně Bolfánek “Za ranních červánků aneb kroje našich předků”
28.4. - soutěž Oblasního kola včelařských kroužků
11.5. - Besídka ke dni matek v knihovně městyse Chudenice
11.5. - koncert v kostele sv. J. Křtitele, vystoupily DPS Berušky a DPS Fialky (Klatovy)
19.5. - v kostele vystoupili Alter Ego a Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského (Bystřice nad Perštejnem)
21.5. - manželé Kosovi přednášeli v knihovně na téma “Devět týdnů na Americkém středozápadě”
26.5. - Odpoledne s písničkami z pohádek, J. Ježka a J. Suchého na Starém zámku
26.5. - divadelní premiéra na Starém zámku “Jak oženit pana lékárníka”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.6. - slavnost Božího těla
16.6. - slavnostní požehnání a otevření minipivovaru Stará škola
29.6. - v sále restaurace Stará škola “Konec roku s diskotékou”
27.7.-28.7. - Noční oživené prohlídky Starého zámku na téma “Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí … “
28. - 29.7. - historický šerm na nádvoří Starého zámku – Šermdivadlo Clatonia “Tři lotři”
29.7. - na nádvoří Starého zámku ukázka dravých ptáků a sov – lovu na atrapy kořisti
29.7. - Zahradní slavnost u zámku Lázeň u příležitosti předání rekonstruovaného zámeckého parku veřejnosti
29. 7. - včelařské večerní posezení na včelíně
4.9. - dr. Duchek přednášel v knihovně na téma “Afrika z Kapského města k Viktoriiným vodopádům”
15.9. - vítání občánků v prostorách Starého zámku
18.8.-20.9. - včelařská výstava v ZOO Plzeň - průvodní slovo denně pan J. Kadlec
22.9. - MUDr. Janek přednášel v knihovně na téma “Oční onemocnění”
29.-30.9. - výstava ZO ČSV a ČZS Chudenice v prostorách tělocvičny bývalé základní školy
26.10. - pan Jaroslav Bejvl přednášel v knihovně o své životní práci “Medaile, mince, svítidla”
14.12. - dramatický kroužek a MŠ Chudenice uspořádali “Vánoční besídku” v sále rastaurace Stará škola

Školství

Pouze mateřská škola s jídelnou tvoří školství v Chudenicích. Ředitelkou je paní Dana Anderlová z Klatov, učitelkou
paní Miloslava Zábranová a pomocnou vychovatelkou paní Anna Ondřejková. Kuchařkou a uklizečkou je paní Ludmila
Hucová, kotelníka zde dělá pan Josef Řeřicha.
V letošním roce bylo ve školce celkem 26 dětí. V červnu se rozloučily 4 dětí, které byli slavnostně pasování ze školkáčků
na školáky.

Charita

Středisko charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy, nad úřadem městyse.
Jako vedoucí zde pracuje paní Lenka Převrátilová, dále pak Zuzana Navarová.
V roce 2012 se starali celkem o 44 klientů (19 mužů a 25 žen) - pomáhají jim 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.

Senátní volby 2012

Prvního kola voleb do Krajského zastupitelstva a do senátu ČR se v Chudenicích zúčastnilo 37,30% občanů. Nejvíce
hlasů v Chudenicích dostala ČSSD – 51 hlasů, KSČM – 39 hlasů, ODS – 35 hlasů, TOP 09 – 23 hlasů a další.
Od chudenických občanů dostali nejvíce hlasů při volbách do senátu MUDr. Michal Janek – 53 hlasů, Jan Rejfek - 41 hlasů,
Jan Látka – 33 hlasů, Jiřina Rippelová - 32 hlasů, Rudolf Salvetr – 19 hlasů a Ivan Šterzl – 5 hlasů.
Ve druhém kole voleb do senátu ČR se zúčastnilo již jen 17% chudenických voličů. Nejvíce hlasů dostal
Jan Látka – 68 hlasů a Rudolf Salvetr – 34 hlasů.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského

V tomto roce se podařilo získat dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu na rozšíření expozice Josefa
Dobrovského, která bude doplněna o díla Karla Slavoje Amerlinga a farnosti Chudenic. Tyto expozice budou rozšířeny
do dosud nevyužívaných prostor zámku a tedy i veřejnosti nepřístupných. Zároveň se buduje nová kancelář správy a zázemí
pro průvodce. Tyto prostory měly být otevřeny v letošním roce v rámci oslav 420 let od povýšení Chudenic na městečko.
Bohužel kvůli čekání na peníze z dotací (Evropská komise zastavila na několik měsíců tok peněz ze svých fondů kvůli
špatnému nakládání a kontrole ze strany českých úřadů) a dále proto, že se muselo statickýma lanama stáhnout obvodové
zdivo a vystavět klenutý strop, se stále oddalovalo slavnostní otevření. Nic z toho nešlo uspíšit a tak jsme se letos
slavnostního otevření nedočkali.

Dále se podařilo získat dotace od Ministerstva kultury ČR na rekonstrukci další části střechy na východním křídle
a vystavění komínu, který se zřítil před několika lety. Na opravě střechy nad Loveckým salonkem, což je část střechy
při vstupu na nádvoří zámku a pokračování směrem k vinárně, se začalo pracovat již v říjnu a skončilo koncem listopadu.

Zámek Lázeň

Letos pan hrabě zažádal o dotaci na obnovu nejen cestiček v Anglickém parku před zámkem Lázeň, ale také na obnovu
altánu, pořízení nových laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Dále se pořídili informační cedule o nejcennějších
stromech a rostlinách v parku, jako je například Platan, Liliovních tulipánokvětý. Pan hrabě dostal od Evropské unie dotaci
ve výši 2,2 milionů a dalších 400 tisíc k tomu musel dát on ze svého. Práce započali již v březnu a na konci července – v
rámci chudenické pouti - obnovený park slavnostně otevřel a předal k užívání veřejnosti.
Část zámečku Lázeň, který chce pan hrabě veřejnosti zpřístupnit v rámci restaurace mají tvořit tři salonky s restaurací.
Vchod do restaurace je obnoven podle původních plánů – tedy z boku budovy do bývalé zimní zahrady zámku. V letošním
roce jsme se bohužel otevřené restaurace nedočkali. I když je restaurace s kuchyní komplet zařízena a připravena k otevření,
pan hrabě nemůže najít žádného člověka, který by si zde restauraci celoročně otevřel. Ale nutno dodat poznámku, že v tomto
směru nás celorepublikově postihla krize. Lidé si raději berou svačiny na výlet s sebou z domova a šetří kde se dá.
Pro mnohé je rodinný oběd na výletě velký zásah do rodinného měsíčního rozpočtu.
Dále pan hrabě Czernin nechal zrestaurovat komplet celou původní sbírku paroží (jedná se o více jak 1000 kusů). Na této
sbírce je zajímavé hlavně to, že je skoro na každém kusu napsáno kdo, kdy a kde ten kus střelil.

Rejchův komorní sbor

V tomto roce odešli během roku z pracovních důvodů tři členové, takže je nás momentálně 15 členů. Sbormistr je stále
Vítek Aschenbrenner. Soprán zpívá Marie Matějková, Vladěna Havlovicová, Helena Klímová, Helena Jungvirthová
(Slatina) a Ludmila Nová (Klatovy). Alt Jaroslava Rupertová, Jana Müllerová (Křenice), Šárka Rupertová a Miroslava
Žáková. Bas David Klíma a Josef Vlček (Křenice). Postupně se sbor zdokonaluje a také vyjíždí i do širokého okolí,
kde dělají Chudenicím velikou reklamu.
Letos zpívali v Těchonicích u Plánice, v Kašperských horách o pouti, ve Švihově, v Bažantnici, v Dolanech, v Radkovicích
a také vyjel za hranice republiky a to do Bodenmais a do Lamu. Samozřejmě sbor zpívá hlavně při každé významné události

v Chudenicích v kostele sv. Jana Křtitele. Již tradičně také na mši pod širým nebem o pouti u kaple sv. Anny
a před rozhlednou Bolfánek na konci října.

Rozhledna Bolfánek a kaple sv. Wolfganga

V letošním roce dostalo občanské sdružení Otisk, které má v pronájmu rozhlednu Bolfánek, dotace na přeměnu staré
hájenky na turistické centrum s výletní restaurací a ubytováním, s názvem “Na poustevně”. V plánu bylo poustevnu
slavnostně otevřít ještě tento rok, ale bohužel kvůli čekání na peníze z dotací, se stejně jako na Starém zámku, celý projekt
opozdil. V bývalé hájovně vznikne víceúčelový sál pro pořádání besed, výstav i promítání. Prostory budou sloužit i školám
pro různé naučné pobyty. Dále zde tedy vznikne výletní restaurace a v podkroví prostory na ubytování.
Již podruhé pořádal Otisk tzv. Workcamp. Do Chudenic přijelo 16 dobrovolníků ze tří světových kontinentů. Mladí lidé
z Koreje, Mexika, USA, Kanady, Katalánska, Polska, Itálie a Německa pomáhali při úpravách prostředí kolem rohledny
Bolfánek a kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích.
Na rozhledně Bolfánek se letos také pořádala celosezonní výstava o natáčení filmu Za ranních červánků. Tento film
se zde natáčel v roce 1934, podle předlohy románu A. V. Šmilovského. V rámci výstavy byly představeny fotografie
a dobové dokumenty z natáčení filmu, lidové kroje a krojové součásti. Součástí výstavy byla i audiovizuální projekce
sestavená z dokumentárních záznamů vyprávění paměníků a archivních filmových ukázek.

Místní organizace
Na veřejném dění v Chudenicích se v roce 2012 podílely tyto místní organizace:
SDH Chudenice – v letošním roce sdružoval sbor dobrovolných hasičů v Chudenicích celkem 69 členů, z toho 7 žen,
které mají své družstvo při okrskových soutěžích. Výjezdovou zásahovou jednotku tvoří 12 členů a je zařazena do JPO 3
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Hasiči mají během roku bohatý program – začínají hasičským bálem,
masopustním průvodem, stavěním máje, sběru železného šrotu, čištěním koupaliště ve Slatině a mnoho dalších brigád.
Účastní různých turnajů a srandamačů.

Myslivecké sdružení Žďár – mělo v roce 2012 celkem 19 členů s průměrným věkem 53 roku na člena. Činnost členů
je různorodá-pomáhají zemědělcům se sběrem kamene na polích, čistí prostory na sušce obilí a pak nakupují obilí
pro přikrmování zvěře v zimním období. Seno, sušené jeřabiny a ostatní doplňková krmiva se zajišťuje každý myslevec sám
z vlatních zdrojů. V honitbě udržují či budují myslivecká zařízení – posedy, žebříky, zásypy.
Snaží se udržet lovem přemnožený stav lišek na přijatelné výši, letos bylo uloveno 52 kusů. Stejně tak lov černé zvěře stále
stoupá, na okrese Klatovy za poslední rok bylo uloveno téměř 3 000 kusů (v Chudenicích 81 kusů).
Naopak stavy srnčí zvěře stále klesají. Souvisí to s liškami a prasaty, protože bezbranná srnčata na jaře se stávají jejich
snadnou koriští a ve velkých lánech kukuřice a řepky je nelze nijak chránit. Stále stoupají stavy dančí zvěře a tento rok bylo
uloveno u nás již 13 kusů, což je nejvíce za posledních 10 let. Srnčí naopak nejméně za posledních 20 let – jen 13 kusů.
TJ Sokol Chudenice – v letošní roce bylo v TJ Sokol Chudenice zaregistrováno celkem 82 členů. Sport v Chudenicích
představuje hlavně Národní házená v západočeské oblastní soutěži, v pvní třídě mužů a žen. Máme dvě družstva a to ženy,
kde je zaregistrováno 31 žen a muže, kde je zaregistrováno 21 mužů. Muže trénuje pan Karel Schmidt a aktivně
se na zápasech schází 8 mužů. Ženy trénuje Jiřina Zoubková, a aktivně hraje pouze 10 žen.
Ostatní členové chodí fandit, popřípadě mají jiné aktivity. Bohužel zde také skončil fotbal, ale již v letošním roce se začalo
mezi chudenickými muži uvažovat o založení nového fotbalového družstva.
Házenkáři se scházejí pravidelně na tréninkách, brigádách na hřišti Jalovčí a pořádají různé akce. Letos to byl Házenkářský
bál, dětský den, tradiční turnaj v házené a další.
ZO ČZS Chudenice – tato organizace v letošním roce sdružovala celkem 32 členů, kteří se schází pravidelně první neděli
v měsíci kromě letních prázdnin. Předsedou je pan Josef Řeřicha. Hlavní akcí tohoto sdružení je moštování, které letos
naposledy proběhlo ve staré moštárně, která se nachází v prostorách Starého zámku. Zahrádkáři mají již postavenou novou
moštárnu od roku 2011, ale stále čekají na nový lis.

ZO ČSV Chudenice – sdružuje 32 členů. Členové spolku mají doromady 325 včelstev. Pan Josef Kadlec vede včelařský
kroužek, kam dochází celkem 7 dětí a dohromady mají 9 včelstev. Letos členové pořádali mnoho akcí, např. odbornou
přednášku o včelaření, besedy během zimního období ve Vinárně u St. zámku, večerní posezení na včelíně, stálou výstavu
na rozhledně Bolfánek, již tradiční výstavu v ZOO Plzeň a včelařskou oblastní soutěž.
Průměrná snůška medu od včelstva byl 42 kg. Rojivost včelstvev byla lehce pod průměr.
Včelaři se pravidelně scházejí při svých “Besedách” každých 14 dní od listopadu do března ve vinárně. Témata na besedy
jsou předem určená.
V letošním roce již tradičně pořádal 28. dubna včelařský svaz oblastní kolo soutěže “Mladých včelařů”, na které se sešli žáci
základních škol z Horažďovicka, Klatovska, Kdyně, Stříbrska, Černošína a Tachovska.

8. Sport, zdravotnictví
Sport

TJ Sokol Chudenice a Národní házená – to představuje sport v Chudenicích. I když se již ke konci roku proslýchalo,
že starší členové Sokola a chudeničtí příznivci fotbalu, kteří si pamatují tradiční nedělní utkání, přemýšlí o založení
staro-nového týmu. Vždyť fotbal k Chudenicích vždy patřil.
V letošním roce Sokol registroval celkem 82 členů. Aktivní členové mají dvě družstva – muži a ženy a hrají národní
házenou v západočeské oblastní soutěži, v první třídě. Muže trénuje pan Karel Schmidt a ženy trénuje Jiřina Zoubková.
Házenkáři se scházejí pravidelně na tréninkách, brigádách na hřišti Jalovčí a pořádají různé akce. Letos to byl Házenkářský
bál, dětský den společně s účastníky Workcampu, tradiční turnaj v házené a další.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
Praktická lékařka
MUDr. Jana Srbová
Děti a dorost
MUDr. Irena Bijedičová
Stomatolog
MUDr. Tomáš Brada
Gynekolog
MUDr. Zdeněk Štěpánek
Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2012
Obec

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2012
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Kronika městyse Chudenice
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Kapitoly kroniky
1.Obecní úřad
2. Průběh roku, počasí
3. Zemědělství
4. Průmysl a obchod
5. Úprava obce
6. Veřejný život
7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
8. Sport, zdravotnictví
9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

1.

Obecní úřad

Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Zástupce starosty:
Zastupitelé:

Komise
Kontrolní
Finanční
Kulturní a sociální

Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Zuzana Hájková
Jiří Beran
Karel Jungvirth
Ing. Miroslav Matějka
Jindřich Macán
Josef Beník
Josef Kacerovský

Zuzana Hájková
Václava Soupírová
MUDr. Jana Srbová

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

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň
Josef Řeřicha
Luboš Zatloukal
Miroslava Žáková
Miroslava Žáková
Jana Dostálová
Petra Kulhánková - knihovna
Pavla Faberová - úřad městyse

2. Průběh roku, počasí
Leden
Leden začal teplotami nad bodem mrazu i přes noc, čtvrtého bylo + 10°C, zataženo déšť. Od jedenáctého se vyjasnilo
a teploty postupně klesaly a začal padat sníh - 16.1. napadlo 10 cm, 18.1. dalších 20 cm. V průměru přes den byly -5°C,
přes noc v průměru -9°C. Dne 19.1. klesly teploty až na -14°C v noci, zataženo. Takové mrazy vydržely do 26.1., v noci
se přihnal při – 16°C silný vítr, který přinesl oteplení a od 29.1. se držely teploty přes den kolem +9°C, v noci kolem +4°C
a sněhu bylo 18 cm.
Únor
V únoru se pohybovaly teploty v průměru přes den kolem +4°C, v noci kolem -5°C, většinou zataženo a časté sněhové
srážky. Každý den připadlo v průměru kolem 5 cm, pátého 18 cm sněhu. Desátého ráno byly teploty -13°a přes den
se vyhouply na +2°C a bylo jasno. Druhý den už opět zataženo, teploty v průměru přes den +4°C a sníh začal pomalu tát.
Dvacátého se držely teploty kolem 0°C a napadlo 10 cm sněhu při zataženu, a sníh padal neustále. 25.1. bylo celkem 24 cm
sněhu. Od 27.2. bylo přes den v průměru kolem +5°C, v noci -2°C a příšel silný vítr.
Březen
Začátek března byl slunečný, teploty přes den se pohybovaly v průměru kolem +4°C, pátého dokonce rtuť vyběhla
na +8°C. Jedenáctého se ochladilo, teploty přes den v průměru kolem +2°C a přes noc kolem -7°C, zataženo, sněhové
srážky. Napadlo celkem 3,5 cm sněhu. Dne 20. března bylo jasno a teplota přes den byla +10°C, v noci na nule. Druhý den
se opět zatáhlo a do konce měsíce byly teploty v průměru kolem -2°C přes den, v noci kolem -7 °C. Občas sněhové
přehánky, napadlo celkem 6 cm sněhu.
Duben
První týden v dubnu byl zatažený, teploty přes den kolem +6°C, v noci kolem -3°C a připadly 3 cm sněhu. Od osmého
byly teploty stále při zataženu kolem +10°C, od čtrnáctého se vyjasnilo a teploty vylezy na +18°C a postupně stoupaly.
Pak se na dva dny zatáhlo. Nejtepleji bylo 25.4., kdy byla teplota přes den +24°C, v noci +10°C a úplné jasno. Druhý den
ale přišla bouřka a teplota klesla na +18°C a bylo zataženo do konce měsíce.

Květen
Květen byl nechladnějším za posledních 22 let. Teploty se pohybovaly v průměru kolem +15°C, v noci kolem +6°C,
většinou zataženo a déšťové srážky, jen občas polojasno. Nejtepleji bylo devatenáctého, kdy bylo jasno a denní teploty
vyšplhaly na 22°C. Nejchladněji bylo 26.5., rtuť teploměru ukazovala jen +5°C, vítr a déšť.
Červen
Začátek června byl studený, pršelo a denní teploty byly v průměru kolem 11°C, v noci kolem 7°C. Sedmého se vyjasnilo
a rtuť teploměru začala pomalu stoupat, přes den kolem 22°C, v noci kolem 14°C, polojasno, občas večerní bouřka.
Sedmnáctého byla teplota přes den 28°C, v noci 17°C, stále jasno. Dvacátého bylo ve dne 35°C, ale večer přišla bouřka
a teploty šly pomalu dolů. Do konce měsíce bylo většinou polojano, teploty se pohybovaly kolem 18°C přes den, v noci
kolem 10°C.
Červenec
Celý červenec bylo slunečné počasí, teploty se většinou v průměru pohybovaly kolem 26°C přes den, občas večerní
bouřka s deštěm. Od 23.7. se teploty začaly pohybovat přes 30°C a bylo dusno. Nejtepleji bylo 28.7., kdy se teploty
vyhouply na 38°C, bylo dusno a večer přišla bouřka, druhý den zataženo a déšť. Do konce měsíce bylo polojasno, teploty
se pohybovaly v průměru kolem 25°C.
Srpen
První týden v srpnu se pohybovaly teploty nad 30°C. Druhého padl teplotní rekord v Klatovech, 36°C v srpnu-překonán
rekord z roku 1943, kdy bylo o tři stupně méně. Druhý den se přihnala silná bouřka s kroupama a silným větrem. Devátého
teploty klesly v průměru přes den na 25°C, většinou polojasno, občasný déšť. Ještě 18.8. byly teploty 31°C a slunečno.
Poté začaly teploty klesat. Poslední týden v srpnu bylo zataženo, mlhy a teploty kolem 20°C, občas slabé dešťové srážky.
Září
V září se teploty střídaly, první tři dny bylo zataženo, teploty kolem 20°C, déšť. Pátého se vyjasnilo a teploty byly kolem
27°C, sedmého 30°C. Devátého se zase zatáhlo a teploty klesly na 17°C, zataženo a občas déšť, přes noc 7°C. Osmnáctého
pršelo celý den. Poslední čtyři dny bylo jasno, ale teploty zůstaly stejné.

Říjen
Tento měsíc byl zpočátku slunečný. V průměru se teploty přes den pohybovaly kolem 15°C,v noci kolem 8°C, většinou
jasno až polojasno, snad jen čtyři dny zataženo s deštěm. Kolem 25.10. se dokonce teploty vyhouply na 21°C. Závěr měsíce
byl sice slunečný, ale teploty byly již jen kolem 14°C.
Listopad
První týden v listopadu se pohybovaly teploty ještě kolem 9°C přes den, většinou ale zataženo s deštěm. Od desátého
začala rtuť klesat postupně přes den na 5°C, v noci na -3°C, patnáctého poletoval první sníh, který nevydržel. Od 24.11. byly
teploty přes den kolem 0°C, v noci v průměru kolem -3°C a toto počasí vydrželo do konce měsíce.
Prosinec
Denní teploty prvních 14 dní v prosinci se pohybovaly v průměru kolem +5°C, v noci kolem -3°C, většinou polojasno.
Od šestého připadlo 10 cm sněhu, zataženo a vítr. Šestnáctého prosince bylo přes den +6°C a sníh postupně začal tát.
Na štědrý den bylo polojasno a teplota +9°C přes den, v noci kolem +5°C. Tyto teploty vydržely až do 30.12. Poslední den
v roce byl silný vítr, teploty přes den kole +1°C, v noci -4°C.

Souhrn srážek v roce 2013
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích
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Srážky celkem : 2689 mm

Průměr: 224,08 mm
Zaznamenala Petra Dolejšová

3. Zemědělství
Hlavní rostlinná i živočišná produkce v Chudenicích náleží zemědělskému družstvu Žďár Chudenice, s.r.o.
V níže napsané tabulce je seznam pěstovaných plodin tímto družstvem a sklizená úroda. V tomto roce družstvo používalo
hnojiva dusíkatá a statková hnojiva z vlastních zdrojů. Na konci tohoto roku propustilo družstvo většinu svých zaměstnanců.
Veškerou administrativní agendu i s úřednicemi umístilo do Sobětic a odvezli většinu kusů dobytka. Zbylo zde jen cca
50 kusů skotu, které se pasou na chudenických prostranstvích k tomu určených.
Družstvo chovalo v tomto roce 317 kusů skotu, z toho se letos narodilo 279 kusů telat. Letos družstvo vyrobilo 1921 litrů
mléka. Obhospodařovalo 1002,85 ha zemědělské půdy, z toho 722050 ha orné půdy a 280,35 ha luk a pastvin.
Seznam plodin pěstovaných družstvem Žďár s.r.o. v roce 2013
Zemědělská plodina
Osevní plocha v ha
Pšenice ozimá
92,83
Pšenice jarní
63,21
Ječmen ozimý
88,59
Tritikale ozimé
44,11
Oves
7,68
Řepka olejka - ozimá
135,96
Kukuřice na zeleno
189,13
Jednoleté luskoviny na zeleno
58,89
Ostatní víceleté plodiny na zeleno
52,07
Dočasné trvaní porosty – píce v seně
17,09

4. Průmysl a obchod
V roce 2013 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
•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
•Sekáček-oděvy z německa – Zdeněk Chval
•Truhlářství – pan Václav Duda
•Vinárna U Starého zámku – paní Danuše Fendtová

5. Úprava obce
Moštárna a nový lis
V roce 2011 předal úřad městyse zahrádkářskému svazu v Chudenicích bývalou mlékárnu na náměstí za účelem
rekonstrukce na moštárnu. Tu měly zahrádkáři po celá léta na nádvoří Starého zámku. Za pomocí dotace podané úřadem
městyse a dofinancování z rozpočtu obce se zaměstnanci obce a místní živnostníci pustili k samotným pracím na objektu
(výše získané dotace činila 200 000,- Kč, 150 000,-Kč doplatil městys na stavební náklady moštárny). Dosluhující
a technologicky zastaralý lis již nevyhovoval hygienickým normám, musel se tedy objednat lis nový. V březnu letošního
roku se zahrádkáři dočkali nového lisu. Úřad městyse poskytnul na tento lis z rozpočtu příspěvek ve výši 131 000,- Kč.
Novou moštárnu s moderním zařízením využívají nejen místní zahrádkáři, ale i z okolí, např. Dolan, Chocomyšle, Poleně.
Nové chodníky kolem mateřské školky, nábytek a kotel
Městys nechal na začátku srpna opravit a vystavět nové chodníky kolem mateřské školky v Chudenicích, jejichž stav byl
katastrofální. Chodníky jsou koncipované do několika částí. Tam, kde chodníky sousedí s areálem zámku, kde se uvažuje
do budoucna o zámecké zahradě, jsou cestičky pojaty z kamene a kostek, ostatní jsou betonové. Tento projekt stál celkem
600 tisíc korun. Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl dotaci ve výši 200 tisíc korun. Dále byl v tomto roce pořízen
do mateřské školky nový dětský sedací nábytek a nový kotel, který stál kolem čtvrt milionu korun a celý se platil z rozpočtu
obce.
Ošetření stromů u kaple sv. Anny a okolí hřbitova
Městys Chudenice získal dotaci ve výši 40 000,- Kč na ošetření stromů u kaple sv. Anny a v okolí hřbitova. Stromy
byly ošetřeny – zdravotními a bezpečnostními řezy a byla zajištěna vzrostlá stará tůje při jižní bráně do hřbitova. Celkové
náklady na tuto prořezávku byly 90 000,- Kč. Rozdíl mezi dotací a celkovou částkou byl hrazen z rozpočtu městyse.
Sanace vlhkosti zdiva kaple sv. Anny
Úřadu městyse ve spolupráci s partnerskou obcí Böbrach se podařilo zajistit dotaci z Česko-bavorského dispozičního
fondu na odstranění vlhkosti zdiva kaple sv. Anny v Chudenicích. Celkové náklady na tuto akci byly 286 000,- Kč. Byla
poskytnuta dotace ve výši 225 000,- Kč. Rozdíl mezi dotací a celkovou částkou byl hrazen z rozpočtu městyse Chudenice.

Připojení rozhledny Bolfánek s kaplí na pult centrální ochrany Policie ČR- zabezpečení
V letošním roce se povedlo za pomocí dotace, o které žádal úřad městyse, zabezpečit, tedy připojit rozhlednu Bolfánek
s kaplí na pult cetrální ochrany Policie ČR. Městys získal na tuto akci dotaci ve výši 50 000,- Kč, celkové náklady činily
90 000,- Kč.
Rekonstrukce střechy Starého zámku
Poslední díl střechy na Starém zámku se letos podařilo opravit, opět za pomoci dotace od Ministerstva kultury. Jedná
se o část střechy na východním křídle zámku, tedy křídlo směrem k vinárně. Celkové náklady činily 824 000,- Kč, výše
poskytnuté dotace byla 657 000,- Kč a 167 000,- Kč doplatila obec ze svého. Pokud nebudeme počítat se střechami
na přístavkách na nádvoří Starého zámku, dá se říci, že Starý zámek má kompletně opravený krov a vyměněnou střešní
krytinu.
Nové dýchací přístroje pro hasiče
Za pomoci podané žádosti o dotaci, kterou vypracoval úřad městyse, se letos také dočkali hasiči nových dýchacích
přístrojů. Celkem přístroje stály cca 160 000,- Kč, výše dotace byla 100 000,- Kč. Rozdíl mezi dotací a celkovou částkou byl
hrazen z rozpočtu městyse.
Nový traktor
Vzhledem k tomu, že již zastaralý, stále se rozbíjející traktor v majetku městyse dosloužil, rozhodlo vedení městyse
o pořízení nového traktoru zn. Zetor. Traktor si vybral sám technický hospodář a bude splácen městysem formou leasingu.
Ročně tak městys platí ze svého rozpočtu kolem 150 000,- Kč.

Nejdůležitější události roku 2013 ve světě

6. Veřejný život

Obama složil prezidentský slib – 20. 1. 2013 složil americký prezident Barack Obama v soukromí Bílého domu ústavou
předepsaný slib hlavy státu. Oficiálně tak zahájil své druhé období v prezidentském úřadě.
Režisér Miloš Forman získal v USA cenu za celoživotní dílo – 2. 2. 2013 získal režisér Miloš Forman v Los Angeles cenu
za celoživotní dílo, což je nejvyšší ocenění, jaké uděluje Sdružení amerických režisérů (DGA). Jeho předseda Taylor Hackford
označil slavného Čecha za jednoho z největších filmařů naší doby.
Pod parkovištěm v Leicesteru našli kostru krále Richarda III. - 4. 2. 2013 britští vědci potvrdili, že kostra, kterou nalezli
v roce 2012 pod parkovištěm ve městě Leicester, patří anglickému králi Richardovi III. Pravost ostatků monarchy z 15. století,
známého i z hry Williama Shakespeara, potvrdila série testů.
Rusko zasáhl roj meteorů, 700 lidí je zraněných – 15. 2. 2013 střední část Ruska vystrašila série explozí na obloze. Způsobil ji
meteorický roj nad Uralem. Incident si vyžádal přes 700 zraněných.
Nový papež je z Argentiny – 13. 3. 2013 Vatikán ovládla euforie, v 19:07 bílý dým nad Sixtinskou kaplí ohlásil, že 115
kardinálů zvolilo nového papeže. 266. hlavou římskokatolické církve se stal argentinský jezuita Jorge Bergoglio.
Britská vévodkyně Kate porodila syna – 22. 7. 2013 Vévodkyně Kate porodila chlapce. Stal se tak v pořadí třetím následníkem
britského trůnu. První potomek prince Williama se narodil v 17.24 středoevropského času a vážil 3,8 kilogramu. Potomek
vévodkyně z Cambridge a prince Williama dostal jméno George Alexander Louis z Cambridge.
V Moskvě zatkli demonstranty proti okupaci ČSSR – 25. 8. 2013 Zásahem policie skončila na moskevském Rudém náměstí
akce, jejíž účastníci si přišli připomenout 45. výročí „demonstrace sedmi statečných“. Ti takto v roce 1968 vyjádřili svůj
nesouhlas s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy.
USA skončily v platební neschopnosti – 1. 10. 2013 Americký Senát zavrhl návrh zákona o vládních výdajích, který krátce
předtím schválili opoziční republikáni ve Sněmovně reprezentantů, kde k němu přidali sporný dodatek měnící reformu
zdravotnictví, zvanou Obamacare. Po 17 letech se tak USA dostaly do platební neschopnosti.

V Německu se našlo 1500 obrazů ukradených patrně nacisty – 5. 11. 2013 němečtí celníci nalezli a zabavili v mnichovském
bytě 80letého muže na 1500 obrazů mistrů moderního umění zkonfiskovaných nacisty během druhé světové války. Nechyběly
obrazy Pabla Picassa či Henriho Matisse.
Tajfun zabil tisíce lidí na Filipínách – 10. 11. 2013 Ničivý tajfun Haiyan připravil v centrální části Filipín o život nejméně 10
tisíc lidí. Ostatní přišli o střechu nad hlavou a trápil je hlad. Docházelo také k rabování obchodů. Například ukradenou
elektroniku pak lidé měnili za potraviny. Z posledních sil Filipínci odklízeli škody.
Kanada zrušila víza pro Čechy – 14. 11. 2013 Kanada oznámila zrušení víz pro občany ČR. Velvyslanec Otto Jelinek
to oznámil s tím, že zrušení víz má okamžitou platnost. Víza do Kanady museli Češi mít od července 2009. Bez víza lze
v Kanadě pobývat šest měsíců. Zrušení vízové povinnosti se týká všech pasů.
Ukrajinská policie tvrdě zasáhla proti demonstrantům – 30. 11. 2013 Ukrajinská policie tvrdě zakročila v centru Kyjeva proti
zhruba 400 demonstrantům požadujícím odstoupení či odvolání prezidenta Viktora Janukovyče za to, že odmítl podepsat dohodu
o přidružení k Evropské unii. Pořádkové síly použily slzný plyn a dav rozháněla i údery obušků. Zásah si podle agentury AP
vyžádal mnoho zraněných.
Demonstranti v Kyjevě strhli Leninovu sochu – 8. 12. 2013 Stovky tisíc Ukrajinců se sešly na kyjevském náměstí Nezávislosti
na další demonstraci proti vládě, která odmítla sbližování s EU. Protestující v centru města strhli sochu V. I. Lenina.

Vybrané události roku 2013 v České republice

Prezident Klaus vyhlásil dílčí amnestii – 1.1. 2013 vyhlásil dosluhující prezident Václav Klaus v novoročním projevu dílčí
amnestii. Prominul tak například podmíněně odložené tresty pro osoby, které v roce 2013 dosáhly 70 let, či udělené nepodmíněné
tresty, které nejsou delší než jeden rok. Klausovo rozhodnutí vzbudilo ostře odmítavou reakci veřejnosti.
Plynovod Gazela zahájil provoz - český premiér Petr Nečas (ODS) otevřel 13.1. 2013 v Přimdě na Tachovsku nový plynovod
Gazela v hodnotě deseti miliard korun. Zařízení výrazně zvýšilo energetickou bezpečnost České republiky.
Vítězem první přímé volby prezidenta se stal Miloš Zeman – 26. 1. 2013 Obyvatelé Česka si v první přímé volbě zvolili
za prezidenta Miloše Zemana. Všechny hlasy byly sečteny s výsledkem 54,8% pro Miloše Zemana a 45,2% pro Karla
Schwarzenberga. Úřadu se nová hlava státu ujmula 8. března. K volbám přišlo 59,11% oprávněných voličů.

Nečas podepsal s církvemi smlouvy o restitucích – 22. 2. 2013 premiér Petr Nečas (ODS) podepsal se zástupci 16 církví
a náboženských společností smlouvy o majetkovém vyrovnání. Na jejich základě vyplatí Česká republika v následujících třech
desetiletích církvím desítky miliard korun za majetek zabavený v roce 1948 komunisty.
Čechů je od loňska více a méně se rozvádějí – 14. 3. 2013. Počet obyvatel ČR se za loňský rok zvýšil meziročně o 10 700
na 10 516 100. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Změny zaznamenali statistici také v rozvodovosti,
která oproti roku 2011 mírně klesla.
Senát schválil zrušení doživotní imunity – 20. 3 2013 senátoři souhlasili se změnou Ústavy, která omezuje doživotní imunitu
zákonodárců a ústavních soudců. Pro v pořadí 18. návrh na omezení imunity hlasovalo 58 senátorů.
Prezident Zeman podepsal euroval – 3. 4. 2013 podepsal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě dodatek lisabonské
smlouvy, který umožnil vznik záchranného fondu na pomoc ohroženým ekonomikám eurozóny.
Od příštího roku nové státní svátky – 2. 5. 2013 Senát schválil novelu zákona o státních svátcích a významných dnech. 16. 1.
bude na příště dnem památky Jana Palacha a 28. 3. dnem narození Jana Amose Komenského. Pro hlasovalo 66 senátorů.
Českou republiku naplno zasáhly povodně – 3. 6. 2013 Česká republika se potýkala s povodněmi. Stav nouze vláda vyhlásila
ve všech krajích Čech kromě Pardubického. Vltavská kaskáda začala upouštět vodu, aby se uvolnily přehrady. Začal boj
s přírodou, který skončil miliardovými škodami a oběťmi na životech v celé ČR.
Tropická vedra lámala rekordy po celé zemi – 20. 6. 2013 Na řadě míst České republiky padly teplotní rekordy. Byly
překonány na zhruba 70 meteorologických stanicích. Nejtepleji naměřili v Praze Karlově, 36,5 stupně Celsia.
V předčasných volbách triumfoval miliardář Babiš – 21. 10. 2013 Předčasné volby skončily vítězstvím ČSSD, získala
20,45 % odevzdaných hlasů. Nově se do dolní komory dostalo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše, které skončilo druhé
se ziskem 18,65 procenta.
ČNB zahájila neomezenou intervenci proti koruně – 7. 11. 2013 Bankovní rada České národní banky (ČNB) se rozhodla
zavést devizové intervence, uvedl mluvčí ČNB Marek Petruš. Cílem bylo oslabit korunu a v této souvislosti ještě více uvolnit
měnové podmínky. Slabá koruna může podle analytiků podražit dovážené výrobky, včetně pohonných hmot.

Rath byl propuštěn po roce a půl z vazby – 11. 11. 2013 Bývalý hejtman středočeského kraje a někdejší poslanec za ČSSD
David Rath strávil po roce a půl první hodiny na svobodě. Z vazby ho propustil Vrchní soud v Praze. O životě za mřížemi mluvil
jako o neživotě. Podle něj je pravděpodobné, že se za mříže opět vrátí. Znovu řekl, že žádné úplatky nebral.
Praha označila výstavbu tunelu Blanka za černou stavbu – 20. 11. 2013 Smlouva mezi společností Metrostav a Prahou
o výstavbě tunelového komplexu Blanka je podle stanoviska kontrolního odboru magistrátu od počátku neplatná. Uvedl to
primátor Tomáš Hudeček (TOP 09).
Předsedou Sněmovny se stal Jan Hamáček – 27. 11. 2013 Novým předsedou Poslanecké sněmovny byl podle očekávání
zvolen Jan Hamáček (ČSSD), který na tento post kandidoval jako jediný. Okamžitě se ujal funkce. Poslance během středečního
jednání čeká ještě volba místopředsedů, zatím se Sněmovna usnesla, že budou čtyři.
Zeman převedl právo udělovat milosti na ministerstvo spravedlnosti – 30. 11. 2013 Prezident Miloš Zeman se vzdal svého
práva udělovat milosti a pravomoc převedl na ministerstvo spravedlnosti. Že se udílení milostí vzdá, naznačil Zeman už dříve.
Podle něj jde o „zbytečně monarchistický prvek.”
Strany dohodly koaliční program – 10. 12. 2013 Vyjednávači ČSSD, ANO a KDU-ČSL vyřešili na více než pětihodinovém
jednání poslední sporné body, které jim bránily v sestavení koaliční smlouvy. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka po jednání řekl,
že se zvyšováním daní se nepočítá.
Poslanci schválili rozpočet se schodkem 112 miliard – 19. 12. 2013 Poslanecká sněmovna odsouhlasila návrh státního rozpočtu
na rok 2014. Ten počítá se schodkem 112 miliard. Většinu pozměňovacích návrhů poslanci smetli. Rozpočet předložila úřednická
vláda Jiřího Rusnoka.

7. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí
•
•
•
•
•

25. 3. 1883 se narodil Generál major Dr. Václav Jelínek (zemřel 4. 2. 1961 v Bělehradě)
16. 5. 1953 zemřel Generál. Šéf intendanstva Josef Pešek (narodil se 5. 2. 1884 v Chudenicích)
25. 5. 1933 zemřel Prof. MUDr. Václav Rubeška (narodil se 4. 2. 1854 v Chudenicích)
11. 6. 1838 se narodil v Kučeři chudenický farář Josef Souhrada (zemřel 5. 5. 1892 v Chudenicích)
25. 9. 1868 se narodil národní umělec Jaroslav Kvapil (zemřel 10. 1. 1950 v Praze)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1. - Novoroční mše v kostele sv. J. Křtitele od 17.00 hod – Rejchův komorní sbor Chudenice
19.1. - Hasičský bál v “Tělocvičně bývalé základní školy” v Chudenicích, kapela “Tandem”
31.1. - Přednáška v knihovně - “V říši středu a na střeše světa”, PhDr. Jan Duchek
1.2. - Přednáška v knihovně - “Země dlouhého bílého oblaku”, PhDr. Jan Duchek
9.2. - Výroční valná hromada okrsku SDH Chudenice v klubovně SDH
23.2. - 14. Házenkářský bál v “Tělocvičně bývalé základní školy” v Chudenicích, kapela - pan Šobr
26.2. - Přednáška v knihovně - “Ohlédnutí-L. Munzar, I. Klíma a další”, maželé Kosovi
26.3. - Přednáška v knihovně - “Rakovina prsu prevence, fakta, mýty”, MUDr. Jana Konicarová
31.3. - Slavnostní otevření nové muzejní expozice ve Starém zámku v 10.00 hodin
24.4. - oblastní kolo soutěže mladých včelařů
27.4. - Den země a dětí v arboretu Americká zahrada a okolí od 11.00 do 17.00 hodin
10.5. - Dramatický kroužek a MŠ Chudenice, ZUŠ a DDM Klatovy – v knihovně “Svátek matek”
18.5. - Koncert v kostele sv. J. Křtitele, vystoupily Železnorudský smíšený sbor, Vokální harmonie Hrad.Králové
21.5. - Přednáška v knihovně - “Můj otec George Voskovec”, manželé Kosovi
25.5. - Koncert v kostele sv. J. Křtitele, vystoupili Ženský sbor Horizont – Lam, Salvátorský pěvecký sbor - Praha
8.6. - Dětský den – Pohádkový les, od 13.00 hodin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.6. - Odpolední matiné s Rarášky a Tamtamy, Starý zámek od 17.00 hodin
4.7. - V knihovně “Kurzy finanční gramotnosti,Jak hospodařit v rodině, I.část”, Ing. Brant
10.7.-31.8. - Výstava Jaroslava Bejvla, Starý zámek Chudenice
18.7. - V knihovně “Kurzy finanční gramotnosti,Jak hospodařit v rodině, II.část”, Ing. Brant
26.7.-28.7. - Noční oživené prohlídky Starého zámku na téma “Noční pohádkové Chudenice“
27. - 28.7. - Historický šerm na nádvoří Starého zámku – Šermdivadlo Clatonia “Muž z půdy”
28.7. - Poutní mše u kaple sv. Anny od 10.00 hodin, Rejchův komorní sbor
28.7. - Ukázka dravých ptáků a sov na nádvoří Starého zámku od 14.00 do 17.00 hodin
8.8. - V knihovně “Kurzy finanční gramotnosti,Jak hospodařit v rodině, III.část”, Ing. Brant
16. 8. - Hrad Roupov ve filmu, od 19. 00 hodin v budově bývalé základní školy
24.8. - Duchové na huntě, pohádka na Starém zámku od 17.00 hodin
28.9. - Twisted Rod, RED HOT ROCKABILLY, Stará škola od 20.00 hodin
18.10. - Beseda s MUDr. M. Jankem – Oční onemocnění, od 18.00 hodin

Školství

Pouze mateřská škola s jídelnou tvoří školství v Chudenicích. Ředitelkou je paní Dana Andrlová z Klatov, učitelkou paní
Miloslava Zábranová a pomocnou vychovatelkou paní Anna Ondřejková. Kuchařkou a uklizečkou je paní Ludmila Hucová,
kotelníka zde dělá pan Josef Řeřicha. V letošním roce bylo ve školce celkem 26 dětí. V červnu se rozloučily 6 dětí, které byli
slavnostně pasování ze školkáčků na školáky a od září nastoupili do školních lavic v okolí Chudenic, tj. Švihov, Koloveč
nebo Klatovy.

Přímé volby prezidenta republiky

První přímé volby přezidenta republiky měly celkem devět kandidátů – Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg, Přemysl
Sobotka, Jana Bobošíková, Miloš Zeman. Zuzana Roithová, Táňa Fischerová, Jan Fischer, Vladimír Franz. Občané dostali
do schránek 8.1. hlasovací lístky. První kolo voleb se konalo 11.-12.1. 2013, druhé kolo 25.-26.1. 2013. První přímé volby

prezidenta republiky vyhrál Miloš Zeman. V Chudenicích se zúčastnilo druhého kola 56,25% občanů a z celkového počtu
hlasů těchto voličů dostal Zeman 59,64% a Schwarzenberg 40,35%.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského

S letošní novou turistickou sezonou se na Starém zámku otevřely tři nové místnosti v přízemí za pokladnou, dosud
veřejnosti nepřístupné. Expozice jsou součástí muzejního prohlídkového okruhu. Jedná se o expozici Josefa Dobrovského,
kde jsou k vidění prvotisky jeho děl, busta, obrazy a na prosklených panelech, které se kompletně zrestaurovali a dosavadní
fotografie černobílé se podařilo obměnit za nové či barevné, se dočtete o jeho životě a díle. V další místnosti se dočtete o
Karlu Slavoji Amerlingovi, který v Chudenicích vyrůstal u svého dědečka, o Josefu Frantovi Šumavském, o bratrech
Lamblových a ještě bude tato expozice doplněna o panel majora Vladimíra Roubala. Poslední místností je expozice farnosti,
kde jsou umístěny portréty některých chudenických farářů a obrazy s náboženskou tématikou. Je zde vystaven soubor
bohoslužebních rouch z první třetiny 18. století a soubory předmětů. Nejcenějším exponátem je relikviář sv. Kříže,
sv. Wolfganga a kalich Josefa Dobrovského. Tyto expozice se připravovaly dva roky a stály s dotacema celkem 3 mil. Kč.
Dále se v tomto roce povedlo kompletně doopravit poslední část střechy a dostavět komíny nad tzv. Východním křídlem,
tedy část budovy směrem k vinárně. Můžeme tedy říct, že již mám na Starém zámku opravenou komplet celou střechu.

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel je nejcennější a nejstarší památkou Chudenic. Patří k farnosti Švihovské a farářem je zde P. Tomas Kowalik.
Ale musíme si všichni uvědomit, že kostel není majetkem církve, je hlavně náš – chudenických. My zde křtíme své děti,
loučíme se s blízkými, chodíme se modlit na pravidelné bohoslužby a tak dále. Městys Chudenice se snaží přispívat na tuto
památku ze svého rozpočtu a pomáhá při zpracování žádostí o dotaci na ministerstvo kultury či krajský úřad. V letošním
roce byla dokončena oprava krovu a výměna krytiny nad sakristií a přístavku schodiště na kůr a do věže. V letošním roce
se konala v Postupimi u Berlína výstava “Jagellonská Evropa” o umění střední Evropy. Na této výstavě Českou republiku,
kromě pěti dalších eponátů, reprezentovaly také tři obrazy hlavního oltáře našeho kostela, tzv. Retabulum, z roku 1505
od Mistra chudenického oltáře.

Rejchův komorní sbor

Sbormistrem sboru je stále Vítek Aschenbrenner, soprán zpívá Marie Matějková, Vladěna Havlovicová, Helena Klímová,
Helena Jungvirthová (Slatina) a Ludmila Nová (Klatovy). Alt Jaroslava Rupertová, Jana Müllerová (Křenice), Šárka
Rupertová a Miroslava Žáková. Bas David Klíma a Josef Vlček (Křenice). Tenor Václav Duda, Vít Aschenbrenner. Sbor
zpívá při každé významné události v kostele sv. J. Křtitele v Chudenicích, jako je např. novoroční mše, velikonoční mše,
křtiny, mše u kaple sv. Anny a další. Dále pak letos opět sbor vystupoval např. v Liberci, v Klatovech, na Kvildě – v rámci
svého soustředění, v Plzni a také za hranicema – v německém Lamu. Se sborem z Lamu navázal chudenický sbor užší
vztahy a rozhodlo se, že občas spolu budou vystupovat.

Rozhledna Bolfánek a kaple sv. Wolfganga

V letošním roce byla úspěšně dokončena rekonstrukce hájovny, výletního hostince s ubytováním “Na poustevně”.
Otevření a zahájení provozu se uskutečnilo na termín již tradiční akce Otisku “Den země” a této akce se ku radosti
a potěšení zúčastnilo velké množství návštěvníků. Výletní hostinec s ubytováním je pravidelně od 27.4. otevřen o víkendech
a svátcích, po dobu prázdnin pak denně kromě pondělí. Městys Chudenice zajistil ošetření vnitřních omítek kaple
po restaurátorském průzkumu a následně interiér kaple byl vymalován. Do kaple se po mnoha letech vrátilo zrestaurované
oltářní plátno sv. Wolfganga. Otisk v tomto roce také zpracoval projekt, podal žádost a obdržel příslib dotace na vybudování
přírodního amfiteátru – prostor za hájovnou. Projekt na amfiteátr je proveden tak, aby došlo k co nejmenšímu stavebnímu
zásahu a nenarušila se atmosféra tohoto krásného místa.

Charita

Středisko charitní pečovatelské služby v Chudenicích sídlí zdarma v budově Základní školy, nad úřadem městyse. Jako
vedoucí zde pracuje paní Lenka Převrátilová, dále pak Zuzana Navarová. V roce 2013 se starali celkem o 44 klientů
(19 mužů a 25 žen) - pomáhají jim 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. Při “Tříkrálové sbírce” se letos na klatovsku
celkem vybralo 480 000,- Kč.

Místní organizace

Na veřejném dění v Chudenicích se v roce 2013 podílely tyto místní organizace:
SDH Chudenice – v letošním roce sdružoval sbor dobrovolných hasičů v Chudenicích celkem 69 členů, z toho 7 žen,
které mají své družstvo při okrskových soutěžích. Výjezdovou zásahovou jednotku tvoří 12 členů a je zařazena do JPO 3
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. Hasiči mají během roku bohatý program – začínají hasičským bálem,
masopustním průvodem, stavěním máje, sběru železného šrotu, čištěním koupaliště ve Slatině a mnoho dalších brigád.
Účastní různých turnajů a srandamačů.
Myslivecké sdružení Žďár – v roce 2013 registrovala tato organizace 19 členů. Každý uživatel honitby je povinen
provozovat krmelce, zásypy, slaniska a napajedna a v době nouze zvěř řádně přikrmovat.Udržují či budují myslivecká
zařízení – posedy, žebříky, zásypy, krmelce. Členové dále pomáhají zemědělcům se sběrem kamene na polích, čistí prostory
na sušce obilí a pak nakupují obilí pro přikrmování zvěře v zimním období. Seno, sušené jeřabiny a ostatní doplňková
krmiva se zajišťuje každý myslevec sám z vlatních zdrojů. I v letošním roce myslivce trápí velký problém – přemnožení
divokých prasat, který ale není jen problém v ČR, ale i v celé řadě nejen evropských států. Divoká prasata mají v současné
krajině ideální podmínky – potravní - a to zejména z důvodu pěstování tzv. technických plodin – kukuřice a řepky.
TJ Sokol Chudenice – máme stále dvě družstva – muže a ženy v západočeské oblastní soutěži Národní házené. Muže
trénuje pan Karel Schmidt a ženy Jiřina Zoubková. V letošní roce bylo v TJ Sokol Chudenice zaregistrováno celkem
82 členů. Z toho aktivně hrajících házenou je kolem 30 lidí. Ostatní členové chodí fandit, účastní se brigád či tradičních
“srandamačů”. Házenkáři se scházejí pravidelně na tréninkách, brigádách na hřišti Jalovčí a pořádají různé akce. Letos
to byl Házenkářský bál, dětský den – Pohádkový les, tradiční turnaj v házené a další.
ZO ČZS Chudenice – předsedou této organizace je pan Josef Řeřicha. Hlavní akcí tohoto sdružení je již tradičně
moštování. Dále se členové zahrádkářského svazu starají o sad Hany Kvapilové a na konci zahrádkářské sezony pořádají
v tělocvičně výstavu – chloubu svého zhrádkářského umu. Organizace sdružuje 34 členů, kteří se pravidelně schází první

neděli v měsíci ve vinárně u Starého zámku, kromě letních prázdnin. V březnu byl pořízen nový moderní lis pro novou
moštárnu, zřízenou na náměstí. I když byla letošní úroda jablek slabší, přesto byl zájem o moštování a ku prospěchu všech
se nový lis vyzkoušel.
ZO ČSV Chudenice – sdružuje 33 členů a dohromady mají 335 včelstev. Dále pak jsou neorganizovaní členové, a to
Z. Mlnařík s 4 včelstvy a paní L. Škopková z Slatiny s 2 včelstvy. Pan Josef Kadlec vede včelařský kroužek, kam dochází
celkem 7 dětí a dohromady mají 10 včelstev. Členové se scházejí na pravidelných schůzích, a to 2x do roka na členské
schůzy s přednáškou, 2x do roka na výborové schůzy. Letos pořádaly 9 besed, jeden, dá se říci již tradiční, včelařský
podvečer “Na včelíně” a oblastní kolo soutěže, které letos vyšlo na 24.4.2013. Trvalé výstavy mají na rozhledně Bolfánek,
ve Švihově a v ZOO Plzeň. Průměrná snůška medu od včelstva byla 25 kg, z toho květového 15 kg na osobu
a medovicového 10 kg.

8. Sport, zdravotnictví
Sport

V Chudenicích znamená slovo sport hlavně dvě družstva – muže a ženy v západočeské oblastní soutěži Národní házené.
Muže trénuje pan Karel Schmidt a ženy Jiřina Zoubková. V letošní roce bylo v TJ Sokol Chudenice zaregistrováno celkem
82 členů. Aktivně hrajících házenou je kolem 30 členů. Ostatní členové chodí fandit, účastní se brigád či tradičních
“srandamačů”. Házenkáři se scházejí pravidelně na tréninkách, brigádách na hřišti Jalovčí a pořádají různé akce. Letos
to byl Házenkářský bál, dětský den – Pohádkový les, tradiční turnaj v házené a další.

Zdravotnictví

Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:

Praktická lékařka
Děti a dorost
Stomatolog
Gynekolog

MUDr. Jana Srbová
MUDr. Irena Bijedičová
MUDr. Tomáš Brada
MUDr. Zdeněk Štěpánek

Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

9. Pohyb obyvatelstva, život lidí

Přehled o pohybu obyvatel v obvodu obce Chudenice v roce 2013
Obec

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpravovice

---

2

3

---

Býšov

---

---

---

---

Chudenice

6

14

27

13

Lučice

1

---

1

1

Slatina

---

---

1

---

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
7
16
32
14
728 osob

Kronika městyse Chudenice

2014

Kapitoly kroniky
1.Obecní úřad
2. Průběh roku, počasí
3. Průmysl a obchod
4. Úprava obce
5. Veřejný život
6. Politický a kulturní život, rozvoj školství
7. Sport, zdravotnictví
8. Pohyb obyvatelstva, život lidí

1. Obecní úřad
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Místostarosta:

Zastupitelé:

Bc. David J. Klíma (do 6. 11. 2014)
Martin Dolejš (od 6. 11. 2014)
Mgr. Vladimír Svatoň (do 6. 11. 2014)
David Žák (od 6. 11. 2014)
Mgr. Marcel Bezděk (od 6. 11. 2014)
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Zuzana Hájková (do 10. 10. 2014)
Jiří Beran (do 10. 10. 2014)
Karel Jungvirth (do 10. 10. 2014 )
Ing. Miroslav Matějka (do 10. 10. 2014)
Jindřich Macán
Josef Beník (do 10. 10. 2014)
Josef Kacerovský (do 10. 10. 2014)
Bc. David Klíma (od 6. 11. 2014)
Jan Přibáň (od 6. 11. 2014)
Mgr. Vladimír Svatoň (od 6. 11. 2014)
Ing. Marie Šavlová (od 6. 11. 2014)
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D. (od 6. 11. 2014)

Komise
Kontrolní

Zuzana Hájková (do 6. 11. 2014)
Jidřich Macán (od 6. 11. 2014)
Finanční
Václava Soupírová (do 6. 11. 2014)
Ing. Marie Šavlová (od 6. 11. 2014)
Kulturní, sociální, sportovní MUDr. Jana Srbová (do 6. 11. 2014)
Jan Přibáň (od 6. 11. 2014)

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

Jana Vlčková
Pavla Faberová
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň
Luboš Zatloukal
Adéla Pelcová (od 14. 4. 2014)
Miroslava Žáková
Miroslava Žáková
Jana Dostálová
Petra Kulhánková - knihovna
Pavla Faberová – úřad městyse

2. Průběh roku, počasí
Leden
První dva dny v lednu byly studený, teploty kolem +4°C, zataženo, vítr. Od třetího se začalo oteplovat a sedmého byly
teploty přes den +10°C, polojasno, vítr, občas srážka sněhová s deštěm. Dne 14.1. se zatáhlo a teploty klesly v průměru
na 5°C přes den, v noci na -2°C. Takové počasí bylo do konce měsíce, jen 25.-26.1. se teploty v noci pohybovaly na -10°C.
Souvislé vrstvy sněhu jsme se bohužel nedočkaly.
Únor
I letošní únor byl celkem nadprůměrně teplý. Přes den teploty neklesly za celý měsíc pod bod mrazu. Většinou bylo
zataženo s občasnými srážkami, teploty se pohybovali v průměru přes den kolem +6°C, v noci padaly v průměru na bod
mrazu. Od patnáctého se dokonce teploty vyhouply na +10°C, většinou polojasno, a takové počasí vydrželo do konce
měsíce.
Březen
První týden v březnu byl zatažený, teploty přes den v průměru kolem +11°C, v noci kolem +4°C. Od 8.3. bylo jasno
a teploty pomalu stoupaly nahoru, 14.3. bylo dokonce +20°C. Takto se to střídalo celý měsíc. Patnáctého klesla teplota
na +10°C, polojasno a 21.3. rtuť teploměru ukazovala dokonce +23°C. Dne 23.3. opět klesla na 8°C při zataženu a 31.1. již
bylo zase 20°C, jasno.
Duben
Tento měsíc začal slunečným počasím a teplotami kolem 21°C přes den, v noci kolem 8°C. Sedmého přišla večer bouřka,
ochladilo se na 16°C přes den, v noci na 4°C v průměru, zataženo, déšť. Patnáctého dokonce noční teploty spadly až na -2°C
a přes den poletoval sníh. Dne 18.4. dokonce teplota přes den byla pouhých 9°C, ale hned druhý den vyskočila teplota
na 20°C, v noci v průměru 8°C, polojasno. Takové počasí vydrželo až do konce měsíce, a to každý večer byla bouřka.

Květen
V květnu se počasí velmi střídalo, jednou bylo zataženo s deštěm a brouřky, pak bylo polojasno až jasno. Teploty však
zůstávaly v průměru přes den kolem20°C, v noci kolem 10°C. Jen na týden od devatenáctého se počasí vychýlilo z průměru,
při jasnu se začala teplota pomalu zvedat a dny 22.-23.5. byly teploty dokonce kolem 30°C. Přišla ale opět bouřka a déšť
a teploty do konce měsíce byly opět v průměru.
Červen
V červnu bylo krásné slunečné počasí. Od prvního, kdy byla teplota 20°C přes den, polojasno, se pomalu rtuť šplhala
vzhůru a sedmého už byla teplota na 30°C, desátého dokonce 36°C, jasno, teplota v noci 19°C. Večer přišla bouřka,
polojasno a teplota začala pozvolna klesat, dvacátého byla již teplota jen 20°C, trochu dešťové srážky. Další den již ale zase
plojasno, a tak se teploty vyhouply opět nahoru, dne 28.6. byla teplota zase na 29°C, polojasno. V noci přišla bouřka a tak
poslední dva dny v červnu byly teploty jen kolem 19°C, zataženo, déšť.
Červenec
Červenec byl velice teplý měsíc. I když bylo občas zataženo, bouřky a déšť, teploty i přes toto počasí se držely v průměru
kolem 30°C přes den, v noci kolem 15°C. Nejtepleji bylo 20.7, kdy rtuť teploměru ukazovala 34°C, jasno, v noci 20°C.
Nejchladnější den byl 9.7., kdy se teploty při dešti a zataženu pohybovaly kolem 22°C.
Srpen
Začátek srpna byl teplý, teploty byly kolem 30°C přes den, v noci kolem 15°C, oblačno, večer bouřky a déšť. Toto počasí
vydrželo do poloviny měsíce. Dvanáctého již začaly teploty pomalu klesat, přes den se pohybovaly v průměru kolem 22°C,
v noci kolem 10°C, střídavě oblačno s deštěm. Takové počasí a teploty byly do konce měsíce.
Září
První dva týdny v září bylo většinou zataženo, déšť a teploty se pohybovaly v průměru kolem 24°C. Od patnáctého bylo
spíše polojasno, občas večerní bouřka s mírným deštěm a teploty se stále držely v průměru kolem 24°C přes den, v noci 9°C.
Říjen

Počasí v říjnu bylo střídavé. Tři dny oblačno, teploty kolem 19°C, další tři dny zataženo, vítr, teploty kolem 16°C. Takhle
se to střídalo celý měsíc, jen od 22.10. se již přes den pohybovaly teploty kolem 11°C přes den, v noci průměrně kolem 4°C.
Listopad
V listopadu bylo většinou zataženo, občasný déšť a celý měsíc nepříjemně větrno. teploty v průměru kolem 10°C přes
den, v noci kolem 4°C, 20.11. v noci klesly teploty pod bod mrazu, byly v průměru -2°C. Poslední dva dny byly přes den již
jen 4°C.
Prosinec
První prosincové dny byly teploty okolo bodu mrazu, začal poletovat sníh s deštěm, takže hned roztál. Tento měsíc byl
opět většinou zatažený, deštivý a teploty se pohybovaly v průměru přes den kolem 7 °C, v noci kolem 4°C. Na štědrý den
bylo polojasno, teplota 11°C, občas déšť. Od 26.12. teploty klesly pod bod mrazu, začal padat sníh, který se již udržel,
zataženo. Noční teploty byly kolem -10°C.

Souhrn srážek v roce 2014
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích

Leden

únor

březen

duben

květen

červen

17,2

1,1

98

16

366

494

červenec srpen
756

870

září

říjen listopad

527

501

196

prosinec
185

(uvedeno v mm)

Srážky celkem : 4027,3 mm

Průměr: 335,6 mm
Zaznamenala Petra Dolejšová

3. Průmysl a obchod
V roce 2014 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
•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
Rekonstrukce Starého zámku – zpřístupnění zámku veřejnosti a výstavba sociálního zařízení
Od šestého ledna probíhala na Starém zámku rozsáhlá rekonstrukce, jejíž práce byly ukončeny v červnu a nově vzniklé
prostory, dosud veřejnosti nepřístupné, byly slavnostně otevřeny 6. července 2014. Náklady této velmi rozsáhlé akce byly
vysoké. Úřad městyse Chudenice podal v roce 2013 žádost a získal na tuto akci dotaci od Regionálního operačního
programu. Rekonstrukce Starého zámku vyšla na 5,92 miliónů, podíl úřadu městyse byl 900 000.- Kč. V rámci tohoto
projektu bylo také na nádvoří zámku vybudováno již tolik potřebné sociální zázemí, které je bezbariérové a úschovna kol.
Na nádvoří byla opravena severní obranná zeď původní tvrze a obnoven dřevěný přístřešek pro novou venkovní expozici
zemědělské a hasičské techniky a opravila se komplet celá střecha na stávajícím přístavku. Na část rekonstrukce střechy
na tomto přístavku, která nebyla ve zmiňovaném projektu, dostal úřad městyse po podání žádosti dotaci od Ministerstva
kultury ve výši 145 000,- Kč, obec doplatila 38 000,- Kč. Byly zřízeny nové internetové stránky Starého zámku – Muzea
J. Dobrovského a archivu muzea, na adrese www.zamekchudenice.cz. Dále se kvůli nástupu nového vedení městyse
a
podepsání hmotné zodpovědnosti provedla inventarizace majetku muzea a zápůjček. V rámci této rozsáhlé inventarizace
se přepsaly inventární knihy předmětů do elektronické podoby, z důvodu zkvalitnění inventárních seznamů, s možností
v budoucnu zapsat muzejní sbírky do Centrálního evidenčního seznamu ČR.
Rekonstrukce Mírového náměstí a přístupových cest k památkám – I. etapa a projekt na II. etapu
Další zásadní akcí letošního roku je rekonstrukce ulice U Černínského zámku, kde došlo ke kompletní rekonstrukci
komunikae k mateřské kole a Starému zámku a příjezdové komunikace k zámecké vinárně. Prostor mezi kostelem
a restaurací U Baláků, s níž sousedí tolik navštěvovaný obchod Na Městečku, připomínal spíše tankodrom. Nebyly opraveny
jen silnice, ale vznikly zde také nové chodníky a parkovací místa. Povrchová voda je svedena do nové dešťové kanalizace.
Rekonstrukce byla zahájena na podzim a kolaudace a slavnostní otevření proběhlo 19. prosince. Celkové náklady na tuto
akci byly 6 500 000,- Kč, z toho podíl obce byl 900 000,- Kč a zbytek, tedy 5 600 000,- Kč bylo dotováno Regionálního
operačního programu - Rozvoje místních komunikací. Zároveň byl také zpracován projekt a podána žádost o druhou etapu
rekonstrukce náměstí. Jedná se prostor od kostela sv. J. Křtitele, kolem celého rybníka, bude chodníček okolo pomníku
padlých a vydlážděná bude i ulice Kout. Vzniknou nová parkovací místa, nová autobusová zastávka a chodníky.
Předpokládá se, že celkové náklady budou zhruba kolem 8,5 mil. Kč.

Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice
Městys získal dotaci ve výši 250 000,- Kč na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice v Kvapilově ulici. Celkové náklady
na tuto akci byly 299 000,- Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a dotací byl hrazen z rozpočtu městyse, tedy 49 000,- Kč.
Rekonstrukce Zahradní ulice
Na základě objednávky městyse byla panem Karlem Macánem zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci
spodní části Zahradní ulice. Na základě této akce bylo zajištěno stavební povolení. Vše je připraveno a po zajištění
finančních prostředků ať již z dotačních programů či z rozpočtu obce je možné v dalších letech realizovat.

5. Veřejný život
Nejdůležitější události roku 2014 ve světě

Na Ukrajině padla vláda – 28. 1. 2014, Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč přijal rezignaci premiéra Mykoly Azarova i jeho
vlády. Janukovyč zároveň nařídil ministrům, aby ve svých úřadech zůstali, dokud nevznikne nový kabinet. Prezident tak částečně
vyhověl požadavkům demonstrantů. Parlament také zrušil devět sporných zákonů, které aktivisté i EU považovali
za nedemokratické.
U Vietnamu zmizel boeing s 239 lidmi – 8. 3. 2014, Letadlo společnosti Malaysia Airlines v noci zmizelo z obrazovek radarů
u ostrova Tho Chu na jihozápadě Vietnamu. Malajsie nepotvrdila, že by se stroj zřítil, což uváděly neoficiální zprávy z Vietnamu
a z Číny. Pátraní po stroji, kterého se účastní několik zemí, bylo zatím neúspěšné a do konce roku nebylo objeveno.
Krym vyhlásil samostatnost – 17. 3. 2014, Krymský parlament vyhlásil nezávislý svrchovaný stát Krymská republika. Požádal
zároveň o vstup do Ruské federace jako její nový subjekt. V referendu se pro připojení k Rusku vyslovila drtivá většina voličů.
Ukrajina kvůli tomu mobilizovala.
Sebevrah v Afghánistánu zabil čtyři české vojáky – 8. 7. 2014, Čtyři čeští vojáci zemřeli při sebevražedném útoku u letecké
základny Bagram na severovýchodě Afghánistánu. Další voják byl těžce zraněn. Následně také zemřel.
Sonda Rosetta jako první v historii začala obíhat kometu – 6. 8. 2014, Evropská sonda Rosetta se po deseti letech cesty
sluneční soustavou dostala na oběžnou dráhu komety Čurjumov-Gerasimenko. V blízkosti tohoto objektu stráví asi dva roky.
Čech se stal předsedou Vojenského výboru NATO – 20. 9. 2014, Náčelník českého generálního štábu Petr Pavel se stal novým
předsedou Vojenského výboru NATO. Do funkce byl zvolen na jednání výboru v litevském Vilniusu.
Protesty z Fergusonu se rozšířily po USA – 26. 11. 2014, Do desítek amerických měst se rozšířily protesty kvůli zastřelení
černošského mladíka bělošským policistou ve Fergusonu ve státě Missouri. Nepokoje se znovu rozhořely po oznámení,
že vyšetřovatelé policistu Darrena Wilsona neobvinili.

V Pákistánu zabili jednoho z nejhledanějších teroristů světa – 6. 12. 2014, Při vojenském útoku v oblasti pákistánského
Jižního Vazíristánu zahynul Adnan Šukrídžuma, jeden z nejhledanějších velitelů Al-Káidy. V USA byl obviněn z plánování útoků
na metro v New Yorku v roce 2009, které byly nakonec zmařeny
Nejbohatší na světě Gates, Kellner klesl na 120. místo – 30. 12. 2014, Nejbohatším člověkem na světě zůstal v roce 2014
spoluzakladatel softwarového gigantu Microsoft Bill Gates, jehož majetek od začátku roku stoupl o 9,1 miliardy dolarů na 87,6
miliardy dolarů (dva bilióny korun). Nejvýše z Čechů byl pak Petr Kellner.

Nejdůležitější události roku 2014 v České republice

V Praze zemřel po výbuchu palestinských velvyslanec – 1. 1. 2014, V Praze zemřel palestinský velvyslanec Džamál
Muhammad Džamál. Smrtelně se zranil při výbuchu trezoru v jeho rezidenčním bytě v Praze v Suchdole. Policie atentát
vyloučila.
Strany podepsaly koaliční smlouvu – 6.1. 2014, Lídři stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL ve Sněmovně podepsali 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.
Zeman jmenoval vládu premiéra Sobotky – 29. 1. 2014, Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě ministry
koaličního kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky. Je tvořen ministry ČSSD, hnutí ANO a lidovců. Vláda má sedmnáct členů
a ihned po jmenování a složení slavnostního slibu se sešla k prvnímu jednání.
Česko bylo v čerpání eurofondů nejhorší v Evropské unii – 10. 2. 2014, Česká republika byla v období 2007 až 2013 nejhorší
v čerpání peněz z evropských fondů v rámci Evropské unie, uvedla to ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO). V roce
2013 ČR nedočerpala 10 miliard korun, přitom celkem se v EU nedočerpalo 16 miliard.
Dvě Češky v Egyptě zabila elektřina, ukázala pitva – 10. 3. 2014, Šestatřicetiletou ženu a její osmiletou dceru z Karviné,
které loni zemřely v hotelu v egyptské Hurghadě, zabil elektrický proud. Kriminalisté kvůli jejich smrti obvinili otce rodiny Petra
Kramného, který je ve vazbě.

Nebe nad Českem budou dál hlídat gripeny – 12. 3. 2014, Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) schválil prodloužení
pronájmu švédských letounů Jas-39 Gripen do roku 2027 s dvouletou opcí. Nově budou uzpůsobeny i pro útoky na pozemní cíle.
Zpěvačka Iveta Bartošová spáchala sebevraždu – 29. 4. 2014, Zpěvačka Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. Skočila
pod vlak v Uhříněvsi. Následkům zranění na místě podlehla.
Soud tvrdě ztrestal metanolové zabijáky: Padly doživotní tresty – 21. 5. 2014, Krajský soud ve Zlíně poslal do vězení aktéry
takzvané zlínské větve metanolové aféry. Za obecné ohrožení si Rudolf Fian a Tomáš Křepela vyslechli verdikt doživotního
vězení. Jiří Vacula, který pomohl případ objasnit, dostal 15 let vězení a Martinu Jiroutovi soud vyměřil 16 let.
Eurovolby v Česku vyhrálo ANO – 25. 5. 2014, Hnutí ANO se stalo vítězem eurovoleb v České republice, když těsně zvítězilo
nad TOP 09. Celkem však v Evropském parlamentu zasednou zástupci sedmi uskupení.
Část tunelu Blanka se prodražila o 650 miliónů – 21. 8. 2014, V průběhu stavby se část tunelového komplexu Blanka v Praze,
které staví sdružení firem Eurovia CS a Energie, zdražila o 650 miliónů korun. Vyplynulo to z usnesení rady hlavního města.
Nepříčetný primář mučil dětské pacienty – 15. 9. 2014, Deník Právo zveřejnil šokující realitu z klatovské nemocnice,
kde primář při léčbě mučil dětské pacienty. Později se ukázalo, že muž je psychicky nemocný.
Výbuchy zničily muniční sklad na Zlínsku – 16. 10. 2014, Série výbuchů značné razance doprovázela požár skladu s municí
ve Vrběticích, místní části obce Vlachovice na Zlínsku. Objekt Vojenského technického ústavu, který si pronajala firma IMEX
Group, byl zničen. Další exploze následovaly v následujících týdnech.
Slavíky opět sbírali Gott, Bílá a Kabát – 29. 11. 2014, Výsledky ankety Český slavík nepřinesly žádné překvapení. V kategorii
zpěvaček zvítězila Lucie Bílá. Zpěvákem roku se stal Karel Gott, který byl s 44430 body zároveň Absolutním Slavíkem. Cenu
za skupinu roku si odnesl Kabát.

6. Politický a kulturní život, rozvoj školství
Významná výročí
•
•
•
•
•
•

4. 2. 1854 se narodil v Chudenicích Prof. MUDr. Václav Rubeška (zemřel 25. 5. 1933 v Praze)
5. 2. 1884 se narodil v Chudenicích Generál. šéf intendanstva Josef Pešek ( zemřel 16. 5. 1953 v Leopoldově)
24. 3. 1869 zemřel v Chudenicích obvodní lékař MUDr. Josef Šindelář (narodil se 24. 3. 1869 v Kolovči)
28. 7. 1949 zemřel zakladatel Muzea J. Dobrovského Adolf Roubal (narodil se 7. 5. 1887 v Chudenicích)
8. 8. 1959 zemřel v Chudenicích czerninský zahradník Rudolf Gebr (narodil se 31. 3. 1902 v Mláce u Třeboně)
12. 1884 se narodil v Chudenicích Major Vladimír Roubal (zemřel 29. 7. 1936 v Praze)

Kulturní, společenské a politické události
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.1. - Hasičský bál v tělocvičně bývalé základní školy, hraje kapela “Tandem”
15.2. - 15. Házenkářský bál v tělocvičně bývalé základní školy, hraje “pan Šobr”
1.3. - Masopustní tancovačka pro děti v sále restaurace Stará škola
8.3. - Výroční členská schůze ČZS ve vinárně u Starého zámku od 14.00 hodin
8.3. - Výroční členská schůze TJ Sokol Chudenice v klubovně SDH od 19.00 hodin
9.3. - Výroční členská schůze ČSV ve vinárně u Starého zámku ve 13.00 hodin
28.3. - Přednáška v knihovně - “Krajem budhismu, hynduismu a islámu”, PhDr. Jan Duchek
30.3. - Ustavující schůze TJ Sokol Chudenice v restauraci u Baláků od 11.00 hodin
29.4. - Přednáška v knihovně - “Toulky na neděli (Šumava, Bavorský les)”, PhDr. Jan Duchek
16.5. - Koncert v Pivovaru Stará škola, vystoupil Xavier Baumaxa od 21.00 hodin
30.5. - Přednáška v knihovně - “Zemí Inků”, PhDr. Jan Duchek
21.6. - Dětský den Na Jalovčí - “Pirátská stezka odvahy” od 13.00 hodin
25.6. - Přednáška v knihovně - “Vítejte na Islandu”, PhDr. Jan Duchek
27.6. - Koncert sborů ZUŠ J. Kličky Klatovy, Amfiteátr na Bolfánkku
5.7. - Turnaj ve fotbale 4+1 o pivovarský pohár Staré školy, od 10.00 hodin na Jalovčí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.7. - Slavnostní otevření malého prohlídkového okruhu na Starém zámku od 11.00 hodin
11.7. - “6 týdnů baroka”, EHMK Plzeň 2015, 17.00-22.00 barokní noc v okolí městečka
11.,12.7. - Průvodce operou Rusalka, amfiteátr Bolfánek od 21.30 hodin
21.7. - Natáčení pohádky “O kouzelném jablku” na Starém zámku
19.7. - Oslava výročí 100.let založení TJ Sokol Chudenice a 75.let založení fotbalového oddílu
25.7.-27.7. - Noční oživené prohlídky Starého zámku na téma “O kouzelném jablku“
25.,26.7. - Průvodce operou Rusalka, amfiteátr Bolfánek od 21.30 hodin
26. - 27.7. - Historický šerm na nádvoří Starého zámku – Šermdivadlo Clatonia “Krvavá řež o hrádek Lacembok”
26.7. - Ohňová show “Inferno” od 22.00 hodin na nádvoří zámku
5.8. - Natáčení pohádky “O kouzelném jablku”, Starý zůmek
22.,23.8. - Průvodce operou Rusalka, amfiteátr Bolfánek od 21.30 hodin
5.9. - Lucerna aneb Boj o lípu, ochotníci Černěkov, amfiteátr Bolfánek
20.9. - Pivní pochod pořádaný Pivovarem Stará škola od 15.00 hodin
27.9. - Oslava výročí 450 let pivovaru v Chudenicích, od 13.00 hodin ve Staré škole
28.9. - XIV. Svatováclavská jízda z Poleně do Chudenic od 12.00 hodin
6.10. - Předvolební setkání kandidátky “ČSSD” s Mgr. Igorem Jakubčíkem od 18,30 hodin ve Vinárně
7.10. - Předvolební diskuze kandidátky “Sjednocené Chudenicko” od 19,00 hodin v restauraci Stará škola
8.10. - Předvolební guláš kandidátky “Starostové a nezávislí” od 18.00 hodin v restauraci U Baláků
4.10. - Podzimní úklid Americké zahrady od 9.00 hodin
10.-11.10. Komunální volby do zastupitelstva městyse Chudenice
17.10. - Večer autorského čtení – Petr Kukal, Na poustevně od 19.30 hodin
6.11. - Ustavující schůze v restauraci U Baláků od 19,00 hodin
7.11. - Lampionový průvod, náves u Staré školy od 17.30 hodin
6.12. - Mikulášská tancovačka v sále Rest. Stará škola od 16.00 hodin
16.12. - Dramatický kroužek a MŠ Chudenice uspořádali “Vánoční besídku” v knihovně

Školství

V letošním roce nastaly veliké změny v mateřské škole v Chudenicích. Do konce školního roku byla ředitelkou paní
Dana Andrlová z Klatov, učitelkou paní Miloslava Zábranová a pomocnou vychovatelkou paní Anna Ondřejková.
Kuchařkou a uklizečkou paní Ludmila Hucová. Od nového školního roku, tedy od září, se děti seznámili s novou paní
ředitelkou, MgA, Bc. Ivou Tesařovou, DiS. z Chudenic a novou učitelkou paní Miluší Kubecovou. Během pár měsíců
se vystřídal personál. Své působení zde po 25 letech ukončila paní učitelka M. Zábranová a nahradila jí paní Zuzana
Stryczková, která zde od září působila jako uklízečka. Pro oblíbenost u dětí nastoupila do školy pro zvýšení své profesní
kvalifikace. Paní kuchařku zde vystřídal pan Miroslav Fořt a jako uklízečka zde začala pracovat paní Veronika Šteflová.
Program MŠ Planetka je zaměřen na environmentální a ekologickou výchovu, výchovu k udržitelnému rozvoji. Záměry
mateřské školy jsou uspokojování fiziologických a psychických potřeb dětí, zajišťování jejich zdravého harmonického
vývoje, a položení u dětí základů k takovému způsobu života, který je prevencí proti sociálně patologickým jevům
a koresponduje s principy udržitelného rozvoje. Usiluje o zajištění neustálého kontaktu dětí s přírodou. V letošním roce bylo
ve školce celkem 28 dětí. V červnu se rozloučily 4 dětí, které byli slavnostně pasování ze školkáčků na školáky.

Komunální volby do zastupitelstva Chudenice

V komunálních volbách do zastupitelstva v Chudenicích usilovaly o přízeň voličů čtyři kandidátky. Kandidátka ČSSD
v čele s lídrem Josefem Kacerovským, Sdružení nezávislých kandidátů Změna s lídrem Václavem Bendou, Sjednocené
Chudenicko s lídrem Martinem Dolejšem a kandidátka Starostové a nezávislí s lídrem Davidem Klímou. Volby proběhly
ve dnech 10.-11. října 2014. V Chudenicích přišlo k volbám 71,71% občanů a vyhrála kandidátka Sjednocené Chudenicko
s lídrem Martinem Dolejšem. Celkem dostali podporu od 49,18% voličů, na druhém místě byla kandidátka Starostové
a nezávislí s 30,84%, dále pak ČSSD s 13,56% a Změna s 6,42%. Dne 6. listopadu proběhla v restauraci “U Baláků”
ustavující schůze, kde stávající starosta David Klíma, předal úřad městyse novému vedení.

Zámek Lázeň

V tomto roce pokračoval pan hrabě Czernin s úpravami Anglického parku před zámkem, rekonstrukci vnitřků – ještě
v pravé věži nebylo upraveno pět pokojů a započal kompletní rekonstrukci střech na hlavní budově zámku Lázeň. Dále pan
hrabě Czernin přispěl částkou 300 000,- Kč na opravu kostela sv. Jana Křtitele.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského

Na Starém zámku se letos zpřístupnily další prostory veřejnosti a dá se říci, že kromě půdy, kanceláře správy zámku,
denní místnosti pro průvdoce a sklepů je Starý zámek komplet zpřístupněn veřejnosti. Jedná se o tzv. Přijímací salon
s pracovnou pane hraběte, dále Orientální salonek, Dámský budoár s ložnicí, šatnou a koupelnou s historickou zabudovanou
vanou, Kuchyni v přízemí, Prádelnu a Potravinový sklep. Tyto prostory byly slavnostně otevřeny 6. července a akce byla
velmi povedená. Zúčastnilo se jí přes 300 návštěvníků, a to nejen z řad chudenických občanů. Návštěvníci si mohli
s průvodcem zdarma prohlédnout komplet celý zámek, zdarma se občerstvit na nádvoří zámku a poslechnout si kapelu KT
Band. V letošním roce byla turistická sezona lepší, než dva roky zpět – což ale nebyl problém jen u nás,
ale celorepublikový-snad kvůli dlouhé zimě lidé dávali přednost před hrady a zámky spíše přírodě. Na Starém zámku
se konaly tradiční oživené prohlídky, představení na nádvoří zámku, výstavy a další akce. Také se podařilo za pomoci dotace
vytvořit nové internetové stránky zámku, což už je v dnešní době spíše i nutnost. Také se zde natáčela výpravná filmová
pohádka “O kouzelném jablku”, kterou natáčejí ochoníci z Klatovska.
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel v Chudenicích je jeden z nejstarších kostelů v Plzeňském kraji s románskými základy ze 12. století. V interiéru
jsou gotické a barokní fresky, původní mobiliář a také vzácná oltářní archa z roku 1505 od Mistra chudenického oltáře. Dále
stojí za zmínku skleněný Boží hrob z poloviny 19. století, zvon Matouš z roku 1496, který patří k nejstarším v ČR a krov
kostela z roku 1313, který je doslova učebnicovým příkladem řemeslného umu našich předků. Vzhledem k tomu, že jsou zde
také historické skvosty, ale vzhled zdí uvnitř i vně kostela začal pomalu, ale jistě chátrat, rozhodlo vedení městyse pomoci
při zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotace a podpořit tuto akci částkou 750 000,- Kč z rozpočtu
městyse. Farnost získala pro náš kostel dotaci zhruba 7 000 000,- Kč, z vlastních prostředků přidala 220 000,- Kč. Pan hrabě
Czernin přispěl částkou 300 000,- Kč, obec Křenice přidala 20 000,- Kč a částkou 30 000,- Kč přispělo několik soukromých
dárců. Prvního září se začal vyklízet kostel, aby mohly začít rozsáhlé opravy jak uvnitř, tak zvenku, včetně sanace vlhkosti
zdíva.

Rejchův komorní sbor

Letošní rok byl z důvodu velké pracovní vytíženosti pana sbormistra dá se říci odpočinkový. Dále odešlo pár členů sboru,
takže se sbor oslabil a nepodařilo se členům přilákat další členy mezi sebe. Sbormistrem je stále pan Vít Aschenbrenner,
soprán zpívá Marie Matějková, Vladěna Havlovicová, Helena Klímová, alt Jaroslava Rupertová, Jana Müllerová (Křenice),
Šárka Rupertová a Miroslava Žáková. Bas David Klíma a tenor Václav Duda. I v takovém počtu ale sbor nezklamal a když
bylo třeba, rád a dá se říci že i poslechově výborně vystoupil jak v Chudenicích na velikonoční mši, poutní mši u kaple
sv. Anny a dalších významných událostech v Chudenicích, ale nejen zde. Vystupovali také např. v Poleni, s Lamským
sborem v Plzni či v Klatovech, v Lamu a tak podobně. A tak i nadále sklízí tento opravdu komorní sbor po svém vystoupení
mnoho uznání a dělá Chudenicím velikou reklamu.

Rozhledna Bolfánek a kaple sv. Wolfganga

Na jaře dokončilo za pomoci dotace o.s. Otisk projekt “Přírodní amfiteátr v areálu Bolfánek”, čímž završil stavební úsilí
o celkovou rehabilitaci a obnovu Areálu Bolfánek. V rámci této akce byly pořízeny lavice, aparatura, osvětlení a mobilní
podium, které tedy organizace zapůjčuje i pro další potřeby, a to nejen v Chudenicích. Tento přírodní amfiteátr byl
slavnostně otevřen v červenci unikátním představením “Chudenická Rusalka bledá”, tedy průvodce operou Dvořákovo
Rusalky, k níž napsal libreto chudenický rodák Jaroslav Kvapil, inspirován jezírkem nedaleko Bolfánku. Šlo o úpravu
Rusalky s prvky vlastími Petru Oukropcovi, který se ujal režie celého představení. Toto představení se hrálo pětkrát a vždy
bylo vyprodáno. Poté se zde pak ještě odehrála další různá představení či koncerty.

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. Dále zařizují průběh tříkrálové sbírky. V letošním roce
se na klatovsku vybralo celkem 480 000,- Kč, což bylo o jedenáct procent více než v roce loňském.

Místní organizace
Na veřejném dění v Chudenicích se v roce 2012 podílely tyto místní organizace:
SDH Chudenice – rok 2014 byl pro chudenické dobrovolné hasiče významným hlavně 130-ti letého výročí své existence.
Městys Chudenice věnoval sboru nový prapor, který byl u příležitosti oslav 3. května při mši svaté, za žijící a zemřelé
hasiče, v kostele sv. Jana Křtitele vysvěcen. Po mši pokračovala oslava položením věnců u pomníku padlým na náměstí
a oslava se přesunula do Starého zámku, kde si někteří hasiči za svou obětavou a příkladnou práci převzali pamětní plakety,
věnované městysem. Poté bylo ve Velké jídelně Starého zámku připraveno pohoštění. Této velkolepé oslavy se, kromě
hasičských sborů z okolí, zůčastnili zahraniční hosté – hasiči a starosta partnerské obce Končanica (Chorvatsko) a pan hrabě
Czernin. V letošním roce sdružoval sbor dobrovolných hasičů v Chudenicích celkem 69 členů, z toho 7 žen. Letošní tradiční
soutěž proběhla v Křenicích, kde SDH Chudenice reprezentovala dvě družstva mužů a také družstvo žen. Ženy postoupily
do vyřazovací soutěže konané v Rábí, tam se umístily na 5 místě z devíti družstev. Výjezdovou zásahovou 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. Členové SDH se nemalou měrou podílí na dění a pomoci občanům v obci, mají na starosti
sběr starého železa, úklid listí, číštění koupaliště, zdobění a stavění máje, pořádání masopustního průvodu a maškarní bálu,
účastní se různých turnajů a srandamačů. A dá se říci, že již tradičně započnou nový rok svým Hasičským bálem kulturní
a společenské vyžití v Chudenicích.
Myslivecké sdružení Žďár – je sdružení myslivců, převážně z obce Chudenice a okolí. V tomto roce mělo sdružení celkem
20 členů a vykonává právo myslivosti na 1238 ha. Z toho je 314 ha les, 887 ha zemědělská půda, 3 ha vodní plocha a 34 ha
ostatní výměra. V okolí Chudenic se můžeme setkat se zvěří srnčí, dančí, černou a mufloní. Dalé pak zajíc polní, bažant
obecný či kachny březňačky a škodná. Činnost členů je různorodá – suší objemové krmivo, staví krmná zařízení, posedy,
pomáhají se sázením stromků a sběru kamene. V zimním období přikrmujou zvěř senem, sušenými jeřabinami, kaštany,
žaludy atd. Dálší mysliveckou činnosti je průběžný odstřel zvěře, který se řídí plány chovu a lovu.

ZO ČSV Chudenice – tato organizace sdružuje 33 členů a celkem mají přes 330 včelstev. Pan Josef Kadlec vede včelařský
kroužek, kam dochází celkem 7 dětí a dohromady mají 10 včelstev. Trvalé výstavy, o které se stará především Josef
Kadlec, mají na rozhledně Bolfánek, ve Švihově a v ZOO Plzeň. Dále již tradičně pořádá tato organizace soutěž žákovských
kroužků “oblastní kolo Zlatá včela”, na kterou se sjíždí mladí včelaři z Horažďovicka, Klatovska, Kdyně, Stříbrska,
Černošína, Tachovska a Karlovarska. Členové se scházejí na pravidelných schůzích, a to 2x do roka na členské schůzy
s přednáškou, 2x do roka na výborové schůzy, pořádají včelařský podvečer “Na včelíně”.
TJ Sokol Chudenice – v letošní roce byla po deseti letech znovu obnovena činnost chudenického fotbalového oddílu.
Máme tedy oddíl kopané a oddíl národní házené s dvěma družstvy – mužů a žen. Od podzimu pravidelně probíhá přípravka
mladších žáků a žákyň a tak doufáme, že jim snaha a nadšení vydrží a že se v brzké době dočkáme žákovského držstva
národní házené.
Oddíl kopané se přihlásil do soutěže pořádaných Okresním fotbalovým svazem Klatovy a podle pravidel musel začít
od píky, tedy ve IV. třídě. Po podzimní sezoně skončil tento oddíl kopané, vždy doprovázen velkým počtem fanoušků,
na prvním místě ve své třídě s 36 body, což je nejvyšší možný počet bodů a své soupeře obdaroval více jak 50 góly. Tedy
skóre 52:12.
Oddíl národní házené, družstvo žen hraje oblastní přebor. Sezonu 2013/2014 skončily z 12-ti družstev na 9. místě se skore
253:358 góly. Po podzimním kole sezony 2014/2015 obsadilo z 12 družstev 8. místo se skore 164:188 góly.
Oddíl národní házené, družstvo mužů hraje oblastní přebor I. třídy. Sezonu 2013/2014 skončili z 10-ti družstev na 6. místě
se skore 323:326 góly. Po podzimní části sezony 2014/2015 skončilo z 8 družstev na 5. místě se 4 body a skore 113:124
góly.
Házenkáři, fotbalisté a ostatní pasivní členové se scházejí pravidelně na tréninkách, brigádách na hřišti Jalovčí a pořádají
různé akce. Letos to byla mimo jiné jejich první společná akce – generální úprava hřiště, včetně parkoviště, střídaček, kabin
a nových schodů na fotbalové hřiště. Po této generálce Jalovčí následovala velkolepá akce pro členy, chudenický občany
a širokou veřejnost – oslava 100–letého výročí Sokola Chudenice a zároveň 75–tého výročí fotbalu v Chudenicích. Další
akce pořádané TJ Sokol byly Házenkářský bál, dětský den – letos na téma “Pirátská stezka odvahy”, tradiční turnaj v házené
a další.

ZO ČZS Chudenice – organizace v tomto roce sdružovala celkem 34 členů, kteří se schází pravidelně první neděli v měsíci
kromě letních prázdnin. Letos byla úroda jablek veliká a tak konečně se mohla provést pořádná zátěžová zkouška nového
moštovacího lisu. A zájem občanů byl opravdu veliký, dokonce přijeli moštovat lidé z okolních vesnic, např. Z Dolan,
Poleně, Chodomyšle. Ke spokojenosti všech se lis osvědčil. Předsedou je pan Josef Řeřicha. Hlavní akcí tohoto sdružení je
moštování, udržování sadu Hany Kvapilové, péče o Pomník padlých na náměstí, během roku připraví kolem 6 odborných
přednášek pro členy i širokou veřejnost a na konci září již tradičně pořádají výstavu ovoce a zeleniny v tělocvičně ZŠ.

7. Sport, zdravotnictví
Sport

V letošní roce byla po deseti letech znovu obnovena činnost chudenického fotbalového oddílu. Máme tedy oddíl kopané
a oddíl národní házené.
Oddíl kopané se přihlásil do soutěže pořádaných Okresním fotbalovým svazem Klatovy a podle pravidel musel začít
od píky, tedy ve IV. třídě. V týmu je okolo dvaceti registrovaných hráčů a trénéry jsou Martin Dolejš a Kamil Göttinger.
Poprvé se fotbalový tým představil při oslavách TJ Sokola v Chudenicích 19. července 2014. Zde si zahráli při přátelském
fotbalovém utkání bývalí fotbalový hráči proti nově sestavenému týmu. První mistrovský fotbal zahráli chudeničtí na hřišti
v Železné Rudě 9. srpna. Na domácím hřišti „Na Jalovčí“ se představili za veliké účasti a podpory fanoušků 16. srpna
od 17.00 hodin. Po podzimní sezoně skončil tento oddíl kopané, vždy doprovázen velkým počtem fanoušků, na prvním
místě ve své třídě s 36 body, což je nejvyšší možný počet bodů a své soupeře obdaroval více jak 50 góly. Tedy skóre 52:12.
Oddíl národní házené v Chudenicích hrají dvě družstva. Družstvo žen hraje oblastní přebor a družstvo mužů hraje
oblastní přebor I. třídy. Od podzimu pravidelně probíhá přípravka mladších žáků a žákyň a tak doufáme, že jim snaha
a nadšení vydrží a že se v brzké době dočkáme žákovského držstva národní házené.
Házenkáři, fotbalisté a ostatní pasivní členové se scházejí pravidelně na tréninkách, brigádách na hřišti Jalovčí a pořádají
různé akce. Letos to byla mimo jiné jejich první společná akce – generální úprava hřiště, včetně parkoviště, střídaček, kabin
a nových schodů na fotbalové hřiště. Po této generálce Jalovčí následovala velkolepá akce pro členy, chudenický I širokou
veřejnost – oslava 100 – letého výročí Sokola Chudenice a zároveň 75 – tého výročí fotbalu v Chudenicích. Další akce
pořádané TJ Sokol byly Házenkářský bál, dětský den na téma „Pirátská stezka odvahy“, tradiční turnaj v házené a další.

Zdravotnictví

Hned dvě změny čekaly počátkem letošního roku na chudenické občany. Po hodně dlouhých a velkých úvahách ukončila
svoji ordinaci v Chudenicích dětská lékařka MUDr. Irena Bijedičová, kterou zde provozovala téměř 20 let. Ordinace
již nebyla zde v Chudenicích vyhledávána, spíše samy maminky začaly s nemocnými s dětmi jezdit do ordinací do Klatov, či
do Švihova, kde se tedy paní doktorka nadále a velmi obětavě o chudenické děti stará.
Další změnou pro chudenické občany je otevření nové ordinace praktického lékaře – paní MUDr. Markéty Kislingerové,
rozené Srbové. Mladá paní doktorka musí po ukončení školy tři roky pracovat pod dohledem zkušeného doktora, musí
si udělat tzv. Atestaci lékaře, což znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. Vzhledem k tomu, že má
paní doktorka Srbová stále plnou čekárnu lidí, přivítali rádi tuto novinku všichni občané.
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 2014
Obec

narození

přistěhovalí

odstěhovalí

zemřelí

stav k 31.12.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpravovice

---

---

---

1

Býšov

---

---

---

---

1

27

21

4

Lučice

---

2

---

---

Slatina

1

1

---

---

Chudenice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
2
30
21
5
734
Mužů celkem 360
Žen celkem 374

