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Slovo ijv:»bem

Na přední straně obálky je použita dobová pohlednice Chudenic z přelomu 19. a 20. století a snímek ruční stříkačky z roku 1886 chudenických
hasiČŮ.

Oheň, voda, země vzduch - to jsou živly, které neoddělitelně patří

Na zadní straně obálky je fotografie současných členů Sboru dobrovolných hasičů v Chudenicích

k životu člověka. Pomáhají lidem, přinášejí mnoho dobrého, ale dokáží lid-

Á

ské pokolení i ohrozit. / když se v minulosti objevily snahy těmto (a dalším)
živlům ,,poručit", každý, kdo poznal jejich nezkrotnou sílu, dobře ví, jak nesnadný boj to může být.
K těm, kdo takový boj podstupují, patří také sbory dobrovolných hasičů,
které ze své vlastní vůle stojí po boku profesionálů vždy, když výše zmiňované živly ohrožují zdraví, majetek a mnohdy i životy spoluobčanů.
K těm nejstarším sborům dobrovolných hasičů na Klatovsku patří SDH
v Chudenicích, od jehož založení uplynulo v letošním roce 2004 již 120 let.
Při této příležitosti vychází také tato publikace, která slovem a obrazem
stručně připomíná historii i současnou činnost chudenických hasičů.
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Dobový pohled Chudenic z počátku 20. století
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Hasičská trabice v viašem kíoaii
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Stará ruční stříkačka hraběcí

Vlastní hasičská organizace má v naší zemi dlouhou tradici. Zrodila se
a vzrůstala na podkladě ušlechtilého smyslu člověka ve městě i na vesnici
pro vzájemnou kolektivní pomoc, když došlo k neštěstí a byl sousedův dům
zachvácen požárem, nebo když došlo k povodni či jiné přírodní katastrofě.
Pomáhat obětavě druh druhu, spojovat síly pro tuto pomoc - to byla živná
půda, z níž vzniklo masové hnutí hasičstva u nás.
Na našem klatovském, sousedním domažlickém a tehdejším přeštickém
okrese projevilo se toto hnutí zejména v sedmdesátých letech minulého stoIetí. Začalo zakládání požárních sborŮ, a to nejprve ve městech a podle
jejich vzoru i ve větších obcích okresu, pod vedením vyšší jednotky - župy.

Mezi nejstarší hasičské župy české země patřila Župa klatov-

rodiny Černínů z Chudenic.

ská. Rozlehlost této župy přiměla delegáty okolních sborů roku 1879
k založení Okresní jednoty sborů politického okresu klatovského a přeš-

Z pačAtkií po:"Arm ochram6

tického. Roku 1880 byla tato jednota přijata za člena Ústředrí jednoty
hasičských sborů v Čechách.
Tehdejší jednota pracovala společně s jednotou sokolskou. Staraly se
zdokonalení technického výcviku, snažily se opatřovat prostředky
pro pomoc zraněným hasičům v požární službě, pečovaly o vdovy a sirotky
po zemřelých hasičích a postupně zakládaly nové sbory.

o

V minulosti valná většina domŮ, stodol, stájí a kŮlen bývala bud' celá
dřevěná nebo měla střechy kryté došky, případně šindelem. Ve stodolách,
na půdách, ve stájích bylo množství sena, slámy, v kůlnách a na dvoře hranice dříví a jiných hořlavých hmot. Nebezpečí vzniku požáru tu bylo veliké.
Č:asto nedostatek vody, malé znalosti lidí, kteří se snažili oheň uhasit,

Josef Burda, 100 let požárního sboru v Chudenicích, 1984

nedostatek hasebního nářadí - to vše vedlo k tomu, že požár mnohdy zničil
celá města nebo vesnice.

Proto začala být vydávána různá opatření k zabránění vzniku a k hašení
požáru. Ještě před založením hasičského sboru v Chudenicích setkáváme
se v obecních účtech od roku 1777 s položkami na potřeby proti ohni. Byly
to zpočátku jen žebříky, háky a vědra. Teprve inventář z roku 1792 uvádí
poprvé dřevěnou stříkačku a jednu stříkačku z bílého plechu.
Mezi ochranná opatření patřilo také vydávárí tzv. požárních řádů.
V Chudenicích se zachoval jeden z prvních z roku 1836 - tedy ještě z doby
poddanství, v němž se uvádí jako shromaždiště a velitelství při požáru
u kostela a kde je určeno, kolik lidí a z kterých domovních čísel nastoupí
ke stříkačkám, žebříkům, s háky, k donášce a přivážení vody. Celkem tu
bylo zapojeno 103 osob.
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Čestná stráž u pomníku padlým
při oslavách stého výrocí sboru
v roce 1984. Č:lenové sboru:
pánové Kozák a Pospíšil.

smm

ms

5

2aloževii a historie bolyv:i«t iliiého
hasičského sboru v (hubeviicich
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Mezi nejpřednější a nejstarší hasičské sbory patří sbor klatovský. Tehdy
v roce 1874 povolali do Klatov Václava Kohla od pražského městského
hasičského sboru, aby založil sbor dobrovolných hasičů v Klatovech a jako
velitel byl pro zřizování dalších hasičských sborů na okrese organizátorem
a rádcem. Jedním z prvních se stal roku 1884 i sbor dobrovolných hasičů
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Vorreith, pokladníkem účetní velkostatku Eduard Běhálek, velitelem

-" "Jě ==-:,

Fotografie členů Sboru dobrovolných hasičů v Chudenicích
po cvičení v roce 1974. Oslavy 90. výročí založení sboru.

hospodářský účetní Leoš Běhálek, místovelitelem Jan Jelínek a dalšími
členy výboru Václav Ryneš, Václav Bláha a Josef Roubal
Při schůzi bylo usneseno, aby každý člen složil zápisné 50 krejcarů
Majitel panství E=vžen (,ernín daroval sboru 100 zlatých a sHbil přispívat
ročně částkou 60 zlatých. Studenti z Chudenic darovali sboru 32 zlatých 43
krejcarů a za tento dar stali se zakládajícími členy. Takový byl tedy první
finanční základ sboru, který měl zpočátku 7 členů zakládajících, 28 činných
a
17 přispívajících. Byl včleněn do Okresní hasičské jednoty
pro okres Klatovy a Přeštice a byly mu přiděleny obce: Chudenice

?i,> 'b:':!k?, t4!!'l?

Chocomyšl, Kaničí<y, Bezpravovice, Luáice, Slatina, Pušperk a Čekanice.
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Po předchozí přípravné činnosti a schválení sborových stanov, které
podepsali: starosta obce Tomáš Kadlec z čp. 20, Josef Roubal z čp. 58
a Václav Bláha z čp. 17 - jako radní obce - byla svolána na 8. června 1884
valná hromada, kterou zahájil a o významu hasičstva a jeho poslání na ní
promluvil spisovatel p. Josef Souhrada. Valnou hromadou byl zvolen
předsedou hospodářský správce Josef Steiner, jednatelem učitel Karel

jubilejní valné hromady, spojené se sjezdem rodáků.

I?Q

?

v Chudenicích

Prvního hašerí požáru zúčastnil se sbor 8. června 1885 v Hříchovicích
na okrese domažlickém s darovanou již velkou mosaznou stříkačkou zakoupenou v roce 1880 pro celé chudenické panstvL V roce 1886 byla zakoupena obcí chudenickou nová stříkačka za 320 zlatých na splátky.
Nejprve byla uímstěna u kováře Josefa Houdka čp. 121 a později u Václava
Krsa čp. 123
V roce 1891 byla zřízena prvá hasičská zbrojnice při obecním domku
arestním v Záblatí. Po jejím zrušení postavena v roce 1899 nová zbrojnice
na Hradčanech a pořízeno nové hasičské leziště. V roce 1892 byla zakoupena od firmy Smekal druhá jednoproudní stříkačka za 750 zlatých.
O zakoupení motorové stříkačky usiloval sbor po řadu let a založil k tomuto
i:ičelu i příslušný fond. Ke koupi motorové stříkačky však došlo až v květnu
1934 a k jejímu slavnostnímu odhalení v červnu téhož roku u příležitosti 50.
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Předání diplomů zasloužilým členům Sboru dobrovolných hasičů
v Chudenicích v roce 1974. Oslavy 90. výrocí založení sboru.
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Z viovobolyé historie sboru
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Rok od roku přibývalo členŮ činných i přispivajících, nebot' sbor neměl
zajištěny pravidelné finanční prostředky z pokladny obecni a byl mr3ohdy
odkázán pouze na příspěvky svých členů, dary a výnosy ze spolkových podniků. Přesto prováděl i činnost podpůrnou a osvětovóu, V roce 1900 založil

,,domácí sborovou nemocenskou pokladnu" pro podporu členŮ v nemoci, či
pokud by upadli do tísnívých finančních poměrů. Založil spolkovou knihovnu, později sdruženou s knihovnou Národní Jednoty Pošumavské, které
se staly v roce '1921 součástí Husovy obecní knihovny a později Místní
lidové knihovny.
Rušivě do činnosti hasičstva zasáhla především L světová válka, kdy
valná část členstva musela narukovat již při vyhlášení všeobecné mobilizace a zbývající členové byli stále na vojnu odváděni. Po čtyřech letech
strádání a bolu přišel konečně historický rok 1918, který přinesl vznik
Československé republiky a s nim národu nový život, jímž byli prodchnuti
i čeští hasiči - ti, kteří se vraceli z války, i ti, kteří zastupovali sbor po dobu

války doma. Bohužel i v řadách hasičů vzpomínáme padlých vojínů,
i těch, kteří podlehli později chorobám, jejichž zárodky si z války přinesli.
Josef Burda, 100 let požárního sboru v Chudenicích, 1984
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Stejně jako 1. světová válka poznamenala činnost sborů i 2. světová
válka. Po okupaci naší republiky v roce 1939 byly rušeny dobrovolné spolky,
kromě těch hasičských. l tak došlo uvnitř organizace k řadě změn. Například
byly zrušeny župy a místo nich vznikly okresní hasičské jednoty.
Podle vládního usnesení z roku 1942 bylo hasičstvo rozděleno do čtyř
kategorií: 1 . z povolání, 2. dobrovolné, 3. povinné, 4. závodní.
Ihned po válce (v říjnu 1945) byl ustanoven Svaz československého
dobrovolného hasičstva. K dalším zásadním změnám došlo v roce 1948,

kdy vešel v platnost zákon č. 40. Ten pojednával o trestní obraně proti
požárům a činnost sborů se začala orientovat na ochranu požárně - preventivní. Další změnu přinesl zákon č. 62 z roku 1950, podle něhož přešla
protipožární ochrana pod pravomoc národních výborů a dobrovolrí hasiči
se stali jejich výkonným orgánem. V roce 1953 došlo ke změně názvu orga-

nizace na Československý svaz požární ochrany a 24. 4. 1953 byl přijat
nový zákon č. 35/1953 Sb. o státním požárním dozoru a požární ochraně.

Pod vlivem politické situace a závěrů sjezdů Československého svazu
požární ochrany se měli požárníci (jak se hasiči začali nazývat) ze všech sil
podílet především na budování socialismu a ochraně jeho ,,výdobytků".
Rok 1968 přinesl naší společnosti nejen uvolnění poměrů, ale také při-

jetí zákona o federaci. Konaly se ustavující sjezdy Českého a Slovenského
svazu požární ochrany a organizace začala pracovat na federativních
principech. Srpnová okupace a následující čistky přinesly mnoho neblahého
nejen celé společnosti, ale jejich vliv se promítl i do činnosti dobrovolné
hasičské organizace. Do práce zájmových organizaci se stále více promítal
vliv politický a pomalu upadaly v zapomnění původní ideály, se kterými byly
sbory na konci 1 9. století zakládány. Naštěstí si řada sborů dokázala zachovat svoji tvář a svoji činnost soustředila na obecně prospěšnou činnost.

é

Průvod hasičů s věncem k pomníku padlým při oslavách
100. výročí založení sboru.
8
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Ptogram:
9.C)ů hodin' - Výstíiva pozárrí technlky p?m skítýrn zámkam
ILOO hodln - Prom*nádní koncert' pW stcirým zámkem
'13.00 hodln - Sraz účxísbsM o požámích %nobík v záíí+sckém obj*ktu s ukázkou ichíany oscb s vkhposchoďo budov

Na oslavách 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů
v Chudenicích bylo k vidění mnoho staré techniky.

" 13.30 hodín -. Odchod účastníků a poMm{dh §ednotek
s hudbou na cviěitM u Zámku [áz14.15 hodin - Zohá*ní

Oslaq íoo let zalozeui SDH

Souh!ž požárních dnihu

v (liubeuicich

UMxka xásahu stcií q, nová tečhniky

= 18.00 híxlln - Tan!ní ssaAkb na pcirkatu v přínxlě poJ

V roce 1984 si Chudenice připomněly 100. výročí založení svého
požárniho sboru.
Základní organizace Svazu požární ochrany v Chudenicích měla v té
době 47 členů, z toho 5 žen. Předsedou organizace byl p. Jaroslav Lucák
a místopředsedou p. Václav Pek. Funkci referenta politickovýchovné práce

zámksín - Přl dminosti úank$ hudba a. Jandy

Program oslav 100. výroč.í založení sboru.

ROI( 1989

zastával p. Štefan Kozák a funkci referenta prevence p. Zdeněk Hasenóhrl.
Velitelem sboru byl p. Josef Pospíšil, jednatelem p. Josef Jindřich,

hospodářem p. Josef Štefl, organizačmm referentem p. Štefan Kozák,

Návrat k původním zvyklostem a tradicím znamenal až rok 1989, kdy

materiálně-technickým referentem p. František Tesař a referentem mládeže

p. Karol Žák. Výbor měl ještě dva členy, a to p. Václava Bláhu
a p. Karla Bláhu.

Oslavu stého výročí sbor uspořádal dne 24. června. Program byl zahá1en výstavou požární techniky a promenádním koncertem. Pokračoval
ukázkou záchrany osob z víceposchod'ových budov a soutěží požárních
družstev, kde proběhla i ukázka zásahu historické techniky.

Členové sboru také uctili památku padlých hrdiríů položerím věnce
u pommku na náměstí a čestnou stráží. Celodenní program ukončila
taneční veselice.

ío

j

)

po tzv. ,,sametové" revoluci došlo ke změnám v celé společnosti. V roce
1990 byly zrušeny krajské výbory, z požárníků se postupně opět stali hasiči,
byla obnovena činnost Hasičské vzájemné pojišt'ovny, předsedu sboru vystřídal opět starosta, svaz požární ochrany se změnil ve sbor dobrovolných
hasičů atd.

Započala nová éra, která s sebou přinesla mnoho očekávání, ale i obav
a nejasností.

Sbor dobrovolných hasičů v Chudenicích však přestál všechny těžké
doby a v roce 2002, kdy naši republiku doslova zatopila stoletá voda,
dokázal svoji připravenost a akceschopnost.
11

Záplavq
Nezapomenutelnou událostí roku 2002 se staly srpnové záplavy.

Předzvěstí byly vydatné srážky prvních srpnových dnů. Již 6. srpna spadlo
34,8 mm srážek, což je téměř průměr srážek za měsíc duben (35,9 mm)
7. června napršelo 30,8 mm a srážek přibývalo. Vše vyvrcholilo až
o víkendu, kdy v sobotu 10. srpna spadlo 73,6 mm! Přívalové deště způsobily celou řadu problémů. Za nejkritičtější Ize v Chudenicích označit situace,
které vznikly u Borníků (Staňkovská ulice), v Koutě, na náměstí,
na Houvaru, na hrázi rybníka na Podskalí a ve Slatině. V neděli se situace
poněkud uklidnila (napršelo 28,4 mm), i když ve sdělovacích prostředcích
meteorologové předpovídali nové lijáky. Ty na sebe nenechaly dlouho čekat.
V pondělí 12. 8. od rána vytrvale pršelo a déšt' pomalu sílil, až kolem
poledne situace vyvrcholila.Toho dne napršelo rekordních 79,4 mm!
Pro zajímavost: srážky ve dnech e'i 7. a 11. srpna odpovídají slabšímu
měsíčnímu prŮměru, srážky ve dnech 10. a 12. srpna odpovídají dokonce
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měsičnimu nadprůměru

Hladiny rybníků a potoků se zvedly, z polí a luk se valily proudy vody.
Od soboty zasahovali místní hasiči, kteří odčerpávali vodu ze zatopených
sklepů a domů (ve Slatině byly dva domy zaplaveny do výšky jednoho
metru), ze suterénu základní školy, plnili pytle s pískem pro případné
vytvoření hráze, odstraňovali naplaveniny, odklízeli padlé stromy a následně odčerpávali vodu ze zaplavených studní. Na práce byla nasazena veškerá technika. Po odklizení následků v Chudenicích a okolních obcích se

Povodňový list Města Švihov za pomoc chudenického sboru při

činnost SDH přesunula do stejně postiženého Švihova, kde ve dnech 14. a

povodnícho. Dole: chudeničtí hasiči po 'zásahu v roce 2002 ve Švihově.

15. 8. pomáhali především s čerpáním vody a vyklízením zatopených objektŮ.
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Do Švihova se vrátili ještě 2al . srpna, kdy došlo k zatopeni několika domů
v Nádražní ulici.
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Kromě fyzické pomoci rozhodl výbor SDH přispět postiženému Švihovu
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částkou 5 000,- Kč.
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Z obecní kroniky za rok 2002
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Nelze opomenout ani činnost, kterou Ize nazvat doplňkovou. Každý rok
pořádají hasičský bál, sběr starého železa, přípravují ,, pálení čarodějnic",
podilejí se na stavění máje, kterou též ,,statečně střeží",mnohdy až do rána
Sbor také úspěšně navazuje na původní ideály hasičských sborů. Týká
se to především slibně se rozvíjející spolupráce s další dobrovolnou organi-
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zací - TJ Sokol Chudenice

l

?

H .:«tJ

ffl

]

bl4.

a
3

l
mmá

'%'
rí

"M

[J

J

A

'!

! í,

.Á

l

a

%,

í&

M

l

'% N

!

č

l

Společně s ženami oddílu české národní házené připravují každoroční
masopustní průvod a maškarní bál, pomáhají při údržbě házenkářského
i fotbalového hřiště. Tuto spolupráci obě složky již tradičně oslaví přátelským utkáním v české národní házené a neméně přátelským posezením
u pečeného selete a točeného piva

l

'í?

W
l{
i

Il0%ll

Illl%?

Zajímavostí masopustního průvodu, organizovaného Sborem dobrovolných hasičů v Chudenicích a ženami z tamniho oddílu české národní
házené, byl v roce 2004 netradiční salon krásy na čtyřech kolech
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Č:lenové Sboru dobrovolných hasičů v Chudenicích na vyřazovací

í«

Ze SOl4Č&Sné čiviviosti sboru
V
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V současné době má SDH v Chudenicích 72 evidovaných členů, z toho
je jedna žena a 8 členů tvoří výbor sboru. Kromě hašení požárů činnost
sboru zahrnuje údržbu materiálního vybavení a zbrojnice, účast na námětových cvičeních, soutěžích a školeních pořádaných Okresním sdružením

hasičů v Klatovech. S přídělením tzv. dýchaci techniky přibyla i povinnost
účastnit se školení nositelů dýchací techniky. Sbor má také tři vyškolené
rozhodčí, kteří se účastní především vyřazovacích soutěží. Chudenický
SDH je v současné době zařazen jako výjezdová jednotka JPO 3, která má
12 členů

Nemalou měrou se chudeničtí hasiči podílejí také na údržbě obce, a to
tzv. technickými výjezdy, kdy se jedná např. o vyčerpání studm, propla-

chování kanalizace, odklízení padlých stromů v případě kalamity, dočerpávání vody v době sucha atd
Veškerá činnost hasičského sboru je pravidelně projednávána na členských schůzích, které se konají každý první pátek v měsíci. Výroční valná
hromada hodnotí pak celoroční práci v závěru kalendářního roku
14
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soutěži v Klatovech
v roce 1999

MaÝeriAlvii v'qlyaven4
Materiální vybavení sboru tvoří v současné době cisternový automobil
CAS 25, dopravni automobil Avia se stříkačkou PS 12, jedna záložrí PS 12
plovoucí čerpadlo Plovčer, elektrocentrála Honda, motorová pila Husqwarna
a 3 dýchací přístroje Saturn. Výjezdová jednotka je vybavena novými pracovními stejnokroji a šesti zásahovými kabáty. V dubnu roku 2002 předal
Obecni úřad v Chudenicích sboru do užívárí bývalý sklad při budově úřadu
Tyto prostory nyní slouží jako šatna a odpočinkové místo.
Vedle udržování a dovybavování moderní technikou nezapomínají chudeničtí hasíči ani na techniku historickou. V roce 2003 spolupracovali
na
na jejím zdokumentování; konkrétně se jedná o koňskou stříkačku
a motorovou stříkačku s jednoosím podvozkem, dále je to PS 16 na jednoosém podvozku v Bezpravovií,ích, PS 8 a koňská stříkačka v Lučici a PS
8 ve Slatině
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(lenové slyoiau ob TOkl4
Starostové a předsedové:

1884

Karel Pučelík

Jaroslav Lucák

Josef Kocián

Jan Ryneš ml.

Josef Kadlec

Josef Kadlec

Václav Kocián

Josef Pospíšil
Jaroslav Beran

Josef Steiner

1884 - 1887

Eduard Běhálek

1887 - 1905

Josef Procházka

1906 - 1908

Jednatelé:

František Přichystal 1908 - 1910
Karel Zeman

1910-1911

Karel Vorreith

Jaroslav Siegl

Antonín Janda

Josef Kubec

František Pučelík

1911 - 1912

František Pučelík

Jan Ryneš ml.

Hynek Balák

1912 - 1915

Václav Sommer

Josef Jindřich

Jakub Průcha

1915 - 1919

Karel Zeman

Karol Žák

Hynek Balák

1919-1925

Josef Procházka

Václav Uldrych

Jakub Průcha

1925 - 1930

Jan Tíkal

Josef Brabec ml.

Hynek Siegl

1930 - 1939

Jan Balák

Josef Kocián st.

1939 - 1948

Václav Kubec

Václav Pučelík

1948 - 1954

Jan Šavel

Václav Kubát

1954 - 1975

Karel Macán

Jaroslav Lucák

1975 - 1985

Václav Pek

1985 - 1992

Zoubek Petr

1992 - 2002

Pisařík Miroslav

2002 - současnost

Pokladníci:
Eduard Běhálek
Karel Vorreith
Jakub Bláha

Okrskoví velitelé z Chudenic:

Karel Pek

Václav Kadlec

Václav Kadlec

František Houdek st.

Josef Jindřich

Josef Štefl
Václav Pek
Petr Zoubek

Velitelé:
Leoš Běhálek

Tomáš Holý

Antonín Janda

Josef Kadlec

Václav Sommer

Josef Kadlec

Tomáš Toušl

Tomáš Holý
Josef Soukup

starosta

Miroslav Písařík

místostarosta

Oldřich Fiala

Josef Jindřich

velitel

Jaroslav Beran

Jan Kotík

zástupce velitele

Jiří Uldrych

Karel Zeman

Hynek Balák
Hynek Siegl

Výbor SDH v Chudenicích v jubilejním roce 2004
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Chudenice čp. 267
Chudenice čp. 252
Chudenice čp. 269
Chudenice čp. 101

jednatel
hospodář
strojník
preventista

Josef Brabec ml.
Petr Zoubek
Václav Zoubek
P«Ar Bláha

Ostatní členové:

Chudenice čp. 169
Chudenice čp. 276
Chudenice čp. 188
Chudenice čp. 252

Pinkava Václav

Sika Josef

Chudenice čp. 82
Chudenice čp. 218
Chudenice čp. 267
Chudenice čp. 27
Chudenice čp. 247

Skřivan Otakar

Pízeň

Skřivan Vítězslav

Plzeň

Stryczek Jan
Stryczek Martin

Pospíšil Josef
Přibáň Michal

Ryneš Jan

Bejm Petr

Plzeň

Beran Jiři

Bláha Václav

Chudenice čp. 269
Chudenice čp. 267
Chudenice čp. 125
Chudenice čp. 262
Chudenice čp. 252

Borek František

Lučice

Brabec Josef st.
Dalihod Jiří ml.

Chudenice čp. 268
Chudenice čp. 166
Chudenice čp. 16

Dostál Jiří

Slatina

Tesař Milan ml.

Frický Igor
Hájek Jiří
Hájek Václav

Chudenice čp. 274

Umprecht Josef

Slatina

Urban Josef

Uldrych Roman

Janda Karel

Bezpravovice
Chudenice čp. 262
Chudenice čp. 274
Chudenice čp. 241

Jícha Josef

Slatina

Kocián Josef

Vitanovský Alois

Lučice

Zábran Stanislav

Košan Lukáš

Chudenice čp. 268

Zábran Vít

Kubát Jan

Horní Slavkov

Chudenice čp. 92
Chudenice čp. 92
Chudenice čp. 272
Chudenice čp. 10
Chudenice čp. 10
Chudenice čp. 31
Bezpravovice
Chudenice čp. 222
Chudenice čp. 275
Chudenice čp. 277
Chudenice čp. 277
Bezpravovice
Chudenice čp. 276
Chudenice čp. 276
Chudenice čp. 101
Chudenice čp. 130
Chudenice čp. 180
Chudenice čp. 65
Chudenice čp. 274
Chudenice čp. 274

Zeman Josef

Slatina

Kubát Václav

Zeman Václav

Slatina

Macán Tomáš

Chudenice čp. 129
Chudenice čp. 197
Chudenice čp. 274
Chudenice čp. 273

Žák Karol
Žák David
Žák Petr

Novák Václav

Lučice

Chudenice čp. 256
Chudenice čp. 274
Chudenice čp. 274

Ondřejka David
Ondřejka Josef

Chudenice čp. 267
Chudenice čp. 267
Chudenice čp. 28
Chudenice čp. 254
Chudenice čp. 67
Chudenice čp. 189

Bíza Petr

Bláha Karel st.
Bláha Karel ml.

Dalihod Jiří st.

Hasenóhrl Zdeněk
Hodan Jan

Kubal Jaroslav
Lucák Petr

Osvald Václav
Pek Karel
Pek Václav
Pekárna Jan
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Svačina Josef
Svačina Rudolf

Svačinová Anna

Špirk Maxmilián
Štefl Josef
Štefl Josef
Štefl Josef
Tesař Milan st.

Urban Petr
Vachtl Pavel

Valečka Václav

10
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Josef Burda: 100 let požárního sboru v Chudenicích
Kronika Chudenic

Jednací knihy SDH v Chudenicích

120 let

Sboru dobrovolných hasíčů
v Chudenících

(1884 - 2004)
Jiřina Zoubková

Vychází v edici Toulky regionální minulostí jako svazek č. 15
Grafická úprava: Martin Kříž
Pro Sbor dobrovolných hasičů v Chudenicích vydalo

nakladatelství Arkáda, Čs. legií 125/1, 339 0l Klatovy
v roce 2004

Tisk: Dragon Press Klatovy

