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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Máme za sebou další rok života, který uplynul rychleji než bychom si asi všichni přáli. Jaký byl z pohledu
života Chudenicka, to se pokusím nyní zhodnotit (byť se mnou nemusí někdo plně souhlasit).
Letošní rok nebyl tak pestrý co do počtu investičních akcí. Naopak některé, například přípojka kanalizace
v ulici „Záblatí“, bylo nutno dokončit. Velice dobře si uvědomujeme, že tato ulice je jednou z nejfrekventovanějších. V současné době je zpracováván i projekt uložení rozvodu NN (nízké napětí) a VO (veřejné osvětlení)
do země. Zadali jsme též objednávku na projekt komplexní rekonstrukce celé ulice. Pochopitelně se budeme snažit opět na akci získat adekvátní dotaci.
V jarních měsících jistě Ti pozornější z Vás zaregistrovali po Chudenicích pohyb nového komunálního vozu,
k jehož nákupu jsme se rozhodli na základě nutnosti pořídit techniku vhodnou jak pro letní tak pro zimní údržbu místních komunikací. Pořízení tohoto vozidla bylo spojeno s nákupem malotraktoru, určeného pro sečení
a sběr trávy, přičemž cenová nabídka obojího byla srovnatelná s cenou, s níž jsme počítali pouze pro nákup
nového malotraktoru na sečení a sběr. Ten již dle dosavadních zkušeností prokázal své schopnosti, které jste
měli možnost během léta sami posoudit. Vozidlo bude mít možnost nás o svých schopnostech přesvědčit
po nasazení smetáku na úklid sněhu z chodníků. Jen bych dodal, že na obojí máme zajištěn servis.
Začátkem jara se nám přihlásil chudenický evergreen v podobě problémů s napouštěním vody do bazénu.
Opět jsme upozornili naše spoluobčany na daný problém a opět byla stejná reakce jako v minulých letech.
Napouštělo se bohužel vesele dál…
Chápu, že když mám bazén, nechci jej mít prázdný. Jen chci upozornit na určitou ohleduplnost vůči ostatním, kteří „obecní“ vodu užívají k denní potřebě. Dopouštění vody do vodojemu z cisteren, mimo to že je to
drahé, přináší s sebou pochopitelně i určité zakalení a s tím související potíže. Mysleme na to příště a napouštějme včas a pozvolněji.
V souvislosti s tímto komentářem musím říci, že do konce letošního roku bude vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele připojení nového vrtu HV 6, který by měl zásadně posílit dopouštění vody do vodojemu městyse. I na tuto stavbu, jež by měla být realizována v brzkých jarních měsících (v závislosti na počasí), obdržel
městys dotaci ve výši 70% celkových nákladů.
Musím také říci, že všechny tyto záležitosti kolem vody a potažmo i kolem odpadů nás nutí k zamyšlení nad
problémem zainteresování občanů na spolufinancování nákladů s provozem spojených. Neboť městys doplácí ročně cca 200 000,- Kč na stočném.  Vzhledem k faktu, že poslední úprava cen vodného a stočného
proběhla v roce 2007 a od té doby se ceny vstupních nákladů (inflace, režijní náklady atd.) změnily o „X“
procent, jsme nuceni, po posouzení všech pro a proti, přistoupit k úpravě cen. O konkrétní výši ještě prowww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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běhne počátkem roku 2018 diskuse. Jsem přesvědčen, že tyto kroky pochopí každý z občanů. Nemůžeme
si dovolit zavírat oči před skutečností, že jak vodovodní, tak kanalizační řad stárne a je třeba jej průběžně
obnovovat a vyměňovat jeho jednotlivé prvky.
Ale nyní bych chtěl vážné téma odlehčit a pohovořit o něčem příjemnějším. Tím mám na mysli „Setkání
rodáků a přátel Chudenicka“ jež proběhlo 23. září 2017. Upřímně doufám, že ke spokojenosti většiny zúčastněných. Musím a především chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu této,
na chudenické poměry, masivní akce podíleli. To, že nám popřálo i počasí jsem vnímal jako bonus pro Chudenicko. Stejně pozitivně jsem vnímal i fakt, že se bez sebemenších potíží podařila spolupráce prakticky
všech spolků, které v Chudenicích existují, a tím se potvrdilo, že v Chudenicích dokážou lidé jít za společným cílem, když ví, že jde o dobrou věc. Ještě jednou všem „DÍKY“.
V říjnu došlo i na zahájení realizace opravy krovu a výměny střešní krytiny na budově sokolovny. Na tuto akci
městys obdržel dotaci ze dvou dotačních programů. Od Plzeňského kraje z programu „Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje“ a od ministerstva kultury z „Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny.“  Výše nákladů na akci činí 1 221 849,- Kč, přičemž souhrnná výše dotací je 750 000,- Kč.
Pochopitelně si uvědomujeme, že je to částka relativně vysoká, ale pokud nechceme, aby nám sokolovna
(jedna z dominant Chudenic a současně kulturní památka) spadla, musíme ji po částech zrenovovat. Pokud
by byla možnost v budoucnu získat pomocí dotace nějakou vyšší částku na jednorázové dokončení této
opravy, jsme pochopitelně připraveni okamžitě zareagovat.
Vím, že otázka opravy sokolovny a jejího následného využití dělí občany Chudenic na dva tábory. Jedni jsou
rádi, že se snažíme sokolovnu zachránit, druzí se ptají, zda máme pro sokolovnu smysluplné využití. Oba tábory mají pro svá tvrzení relevantní důvody. Zastupitelé městyse rozhodli o záchraně sokolovny a o jejím využití stále intenzivně přemýšlí.  Budeme jen rádi, když kdokoliv z občanů přijde s jakýmkoliv dobrým nápadem.
Na závěr mého letmého zamyšlení mi dovolte, abych Vám všem spoluobčanům Chudenicka poděkoval
za starost o chod našeho regionu, o Váš zájem o dění na Chudenicku a podporu prakticky všech akcí, které
se zde konají.
Přeji všem příjemné a klidné prožití Vánočních svátků a do roku 2018 Vám všem přeji především hodně
zdraví spokojenosti, vnitřního klidu a pohody, co nejméně starostí a co nejvíce okamžiků, které dělají život
šťastným.
                                                         					
S úctou
									
Martin Dolejš - starosta městyse

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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KONTAKTNÍ INFORMACE
ADRESA ÚŘADU:
Městys Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
8.00-18.00
Středa
8.00-16.00
Pátek
8.00-14.00
Sobota
9.00-11.00

KONTAKTY:
Ústředna
Starosta
Místostarosta
Místostarosta
Administrativa, matrika
Účetní, personalistika
Lesní hospodář
Technický pracovník
Tel./Fax
Mobil
E-mail
Email - účetnictví

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák
Pavla Faberová
Jana Vlčková
Zdeněk Žihla
Jan Přibáň

376 398 211
376 398 211,607 569 692
724 001 969
724 181 201
376 398 211
376 398 211

376 398 211
724 939 829
info@mestyschudenice.cz
ucetni@mestyschudenice.cz

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

6

Chudenický zpravodaj 1/2017

ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LEDEN 2017 - PROSINEC 2017
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.12.2016
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
2. schválilo po úpravách program jednání,
3. schválilo rozpočet městyse Chudenice na rok 2017,
4. vzalo na vědomí návrh na změnu Územního plánu městyse Chudenice a rozhodlo podniknutí kroků
ke zjištění dalšího zájmu o změnu ÚP.,
5. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2016
6. vzalo na vědomí oznámení společnosti ČEZ Distribuce ohledně potřebných úprav na veřejném osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí rozvodu sítě NN v Chudenicích ul. Podskalí,
7. schválilo, na základě úpravy NV 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
návrh na úpravu měsíčních odměn zastupitelů:
               - místostarosta							
8.955,- Kč
               - předseda finančního, kontrolního výboru a kulturní komise
1.058,- Kč
               - člen finančního a kontrolního výboru a kulturní komise		
750,- 	 Kč
               - člen zastupitelstva		            				
460,- 	 Kč,
    a schválilo jednorázové odměny za činnost členům komisí:
               - Ing. Karel Kuneš – člen kontrolní komise				
2.000,- Kč
               - pí. Jitka Egermayerová – členka finanční komise			
2.000,- Kč
8. schválilo směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016,
9. schválilo rozpočet – sociální fond městyse Chudenice na rok 2017,
10. schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí
spolků a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - oddíl házené, a poskytnutí dotace z téhož programu ve výši 15.000 Kč pro SDH Chudenice ve výši 15.000 Kč, a sepsání veřejnoprávních
smluv na tyto dotace,
11. schválilo sepsání Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje pro využití servisního střediska na opravy
dýchacích přístrojů JSDH Chudenice,
12. schválilo přesunutí bodu týkajícího se žádosti o poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Klatovy
na další zasedání zastupitelstva,
13. schválilo sepsání nájemní smlouvy od 1.1.2017 s MUDr. Janou Srbovou na pronájem nebytových
prostor v budově Zdravotního střediska č.p. 246 v Chudenicích (bývalá Spořitelna).
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.3.2017
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. projednalo a dává souhlas k investiční akci vybudování přípojkového pilíře NN označené jako „Chudenice, KT, 1385/15 – kNN“,
2. projednalo žádost p. Zdeňka Mlnaříka o prodej části pozemku p.č. 561/1 v katastru Chudenice,
3. zamítlo žádost p. Zdeňka Marka o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a uzavření
směnné smlouvy dle §2184 zák. č. 89/2012 Sb. OZ. k pozemkům 1962/4, 1962/3 a 2001/2
v k.ú. městyse Chudenice,
4. schválilo účetní závěrku za r. 2016 a hospodářský výsledek MŠ Chudenice, a následné rozdělení
prostředků do fondů,
5. schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč pro ZO ČZS Chudenice z programu podpory činnosti a akcí spolků a nezávislých organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
6. schválilo žádost PK o dotaci ve výši 45.720,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti, a sepsání veřejnowww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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právní smlouvy,
7. schválilo individuální dotaci pro oblastní charitu na pokrytí nákladů na pohonné hmoty ve výši
5.000 Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
8. schválilo podepsání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s firmou AMPER Market,
9. schválilo žádost o dotaci z dotačního programu “Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality
pro rok 2017“ na světelné radary,
10. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2016 a č. 1/2017,
11. schválilo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Chudenice na období 2017-2019,
12. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017,
13. neschválilo prodej části pozemku 5/11 v katastru městyse Chudenice u MŠ,
14. schválilo žádost o.s. Otisk o uznání nákladů stavebních prací a opravu hájovny na rozhledně Bolfánek v roce 2007.
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 16.5.2017
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí dotace, jmenování komise pro
výběr dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy a lokální opravy krovu” z dotačního titulu – Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky 2017,
2. schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí dotace, jmenování komise pro
výběr dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy a lokální opravy krovu” z dotačního titulu Program péče o vesnické památkové rezervace
a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2017,
3. schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí dotace, jmenování komise pro
výběr dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a dveří v budově mateřské
školy v Chudenicích z dotačního titulu PSOV PK,
4. schválilo výsledek VŘ na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Chudenice a pověřilo starostu
podepsáním kupní smlouvy s dodavatelem automobilu Mercedes-Benz Sprinter (f. KM Rest Ivančice,
s.r.o.),
5. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017,
6. vzalo na vědomí záznam o změně rozpočtové položky.
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.6.2017
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
2. schválilo sepsání smlouvy s firmou DAKAN na přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017,
3. schválilo provedení nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2016,
4. schválilo závěrečný účet za rok 2016 s výhradami, na základě nichž se přijmou opatření k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků
5. vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2016,
6. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.5/2017
7. schválilo poskytnutí dotace ZO ČSV Chudenice ve výši 10.000 Kč z programu podpory spolků a neziskových organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
8. schválilo projektovou dokumentaci na zásobování elektrickou energií pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
9. schválilo návrh na pořízení změny č.1 ÚP Chudenice,
10. schválilo přesunutí bodu XII na některé z dalších zasedání zastupitelstva,
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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11. schválilo přijetí dotace na připojení vrtu HV 6
12. schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje v rámci programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj
13. schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (ordinace) v budově zdravotního střediskačp.246
14. schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu Mikrogranty PK
Podpora a oživení kulturních aktivit v roce 2017
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 19.7.2017
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo pronájem nebytových prostor (gynekologické ordinace) v budově zdravotního střediska č.p.
246 v Chudenicích a sepsání nájemní smlouvy s MUDr. Kováříkovou.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 14.9.2017
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo doplnění/úpravu programu zasedání Zastupitelstva městyse,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.6/2017,
3. a) neschválilo úhradu faktury č. 015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě Pegisan,
b) neschválilo úhradu faktury č. 015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě Pegisan,
4. neschválilo žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové dokumentaci na územní řízení na akci
Dělení pozemků, dopravní napojení a inženýrské sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29,
127/30, 127/31, 127/77, 127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice, a pověřilo starostu
k vrácení žádostí a k dopracování podkladů,
5. schválilo žádost firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro následnou realizaci uložení kabelu
nízkého napětí v ulici Záblatí,
6. schválilo poskytnutí individuální účelové dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ pro Divadlo Rynek, z.s. ve výši 5.000,-Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
7. schválilo žádost firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci Změna řešení trasy - varianta
kabel-vzduch na zásobování elektrickou energií pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
8. schválilo souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se vstupem na pozemek a prohlášení
o vlastnictví pozemku v souvislosti s údržbou dřevinných břehových porostů drobného toku k akci BP
Bělýšovský potok - údržba břehového porostu,
9. neschválilo žádost manželů Engelových o směnu pozemku v k.ú. Bezpravovice,
10. schválilo návrh na pořízení změny č.1 Územního plánu městyse Chudenice,
11. schválilo odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož součástí je stavba trafostanice,
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
12. schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-Kč MŠ Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí
do bazénu Klatovy,
13. schválilo přijetí dotace z 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Stanice IZS
s názvem „Požární zbrojnice Chudenice“ ve výši 14.527.093,50 Kč,
14. schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“
pro TJ Sokol Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro SDH Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl ve výši 15 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv k těmto dotacím,
15. schválilo bezúplatný převod hasičského automobilu Škoda Felicia SPZ: PMU-25-96 ve vlastnictví
městyse Chudenice jiné jednotce SDH, popř. vyhlášení záměru k prodeji.
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 23.11.2017
v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 / 2017,
2. schválilo žádost firmy Martin Pecka investorská a inženýrská činnost ve výstavbě, týkající se devewww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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loperského projektu na pozemcích parc. č. 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/27, 127/77,
127/119, 127/131, 127/82 (nad bytovkami v Roubalově ulici),
3. schválilo upravené zadání změny č.1 Územního plánu Chudenice,
4. schválilo žádost paní Málkové,
5. schválilo žádost Mgr. Bezděka o umožnění zpevnění místa pro parkování,
6. schválilo žádost paní Pletey o umožnění zpevnění místa pro parkování,
7. schválilo žádost paní Baxové o ukončení nájmu pozemku č. 1962/1 v k.ú. Chudenice,
8. schválilo přijetí dotace od Ministerstva Kultury na dostavbu JV přísálí na sokolovně ve výši
150.000 Kč,
9. schválilo Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků p. Mgr. Marka,
10. schválilo směnnou smlouvu dle § 2184 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. OZ. mezi městysem Chudenice
a Mgr. Markem,
11. schválilo přijetí daru pro JSDH Chudenice od firmy Asavet ve výši 50.000 Kč,
12. schválilo příspěvek na rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska ve výši 55.000,Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 14.12.2017 v zasedací místnosti úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo návrh rozpočtu městyse Chudenice na rok 2018,
2. schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ pro MS Žďár Chudenice ve výši 10.000,- Kč na činnost a ve výši 10.000,- Kč na akce spolku, a
sepsání veřejnoprávních smluv,
3. schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Mateřskou školu Chudenice,
jako pro příspěvkovou organizaci městyse,
4. schválilo Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017,
5. schválilo v souladu s NV 318/2017Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků výše odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 takto: místostarosta 12.407,- Kč; předsedové výborů a kulturní komise 1.164,- Kč
SEZNAM VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH AKTIVIT V PRŮBĚHU ROKU 2017
- nákup sekacího malotraktoru a komunálního vozidla - okolnosti nákupu byly zmíněny již v předešlém příspěvku
- dostavba kanalizační přípojky v „Záblatí“ - v srpnu byla dokončena dostavba kanalizační přípojky v ulici
„Záblatí“ Dokončení stavby bylo vázáno na otevření průjezdu mostu v Balkovech. Důvod zdržení spočíval
v tom, že přes Chudenice byla vedena objížďka, tudíž nebylo možno silnici překopat.
- dílčí oprava fasády a svodů na budově zdravotního střediska - tato oprava v zadní části střediska byla vyvolána dlouhodobou závadou na svodu dešťové vody a zatékáním vody do fasády budovy.
- podpora stavby parkoviště na „Jalovčí“ - na jaře se podařila úžasná akce na likvidaci zámkové dlažby před
OC Lidl v Klatovech. Díky p. M. Ježkovi jsme dostali možnost na bezplatné získání použité zámkové dlažby.
Povedla se až neuvěřitelná věc. Na brigádu přišlo asi 54 lidí a to musím podotknout, že ten den bylo opravdu ošklivo. Za tuhle akci je nutno všem zúčastněným vyslovit velké poděkování. Další neméně povedenou
akcí byla výstavba samotného parkoviště na „Jalovčí“, kdy prakticky titíž lidé dokázali vybudovat ve svém
volnu velmi pěkné parkoviště.
- akce Setkání rodáků a přátel Chudenicka - zmíněno v jiném příspěvku
- instalace měřičů rychlosti - za finanční podpory Plzeňského kraje z programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj
jsme pořídili orientační měřiče rychlosti, které alespoň částečně nutí řidiče k pomalejšímu průjezdu obcí.
- výměna kříže na hřbitově - stav kříže na hřbitově hrozil jeho zřícením a možným ohrožením zdraví a majetku.
Proto jsme jej nahradili novým.
- oprava střechy a částečná oprava krovu na budově Sokolovny - za finanční podpory Plzeňského kraje z prowww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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gramu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ a Ministerstva kultury z „Programu péče
o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2017“ a s finanční spoluúčastí
městyse Chudenice
- výměna okapů na budově čp. 161,162 „Chudobinci“ - havarijní stav okapů a svodů dešťové vody byl řešen
celkovou výměnou
- oprava cesty na Výšensko
- prořezávka a kultivace třešňové aleje mládí
- prořezávka a kultivace vegetace na stráni u hřbitovní zdi
- pořízení a výměna nábytku na úřadě městyse
- nové webové stránky městyse Chudenice
- řešené žádosti o dotace:
Mezi realizované akce musíme též zařadit žádosti o dotace kdy zpracování a zprocesování podkladů pro tyto
žádosti je neméně náročné jako jejich samotná realizace.
• dotace na výstavbu hasičské zbrojnice
• dotace na nákup dopravního automobilu pro HZS
• dotace na opravu střechy Sokolovny
• dotace na připojení vrtu HV – 6 na vodovod
• dotace na nákup kontejnerů, nosiče kontejnerů a drtiče bioodpadu
• dotace na pořízení orientačních měřičů rychlosti
FINANCE OBCE
Vážení občané,
dříve než Vás uvedeme do přehledu o hospodaření městyse, rádi bychom Vás seznámili se dvěma podstatnými zákony, které se významně budou dotýkat hospodaření naší obce od 1.1. 2018.
Za prvé se jedná o procentní podíl obcí na částech celostátního výnosu DPH. Od nového roku se zvyšuje podíl obcí na DPH z nynějších 21,4% na 23,58%, což by naší obci mělo přinést navýšení minimálně
o 500 tisíc ročně.
A za druhé jde o Zákon o rozpočtové odpovědnosti, který zavádí nástroje proti zadlužování rozpočtů
obcí. Je stanoven ukazatel maximálního zadlužení obce ve výši 60 % rozpočtových příjmů. Naše obec
se pohybuje vysoce na 100 %.To ale neznamená, že bychom nemohli nadále investovat do nových
projektů, pouze to podmiňuje hospodařit minimálně s vyrovnaným rozpočtem a zvyšuje nároky na vyšší
splácení úvěrů.
Na vedení obce tedy bude stanovovat priority budoucích záměrů, o kterých se bude rozhodovat a to při
dodržování následujících zásad:
Zajišťování solventnosti obce tak, že připustí pouze výdaje, které jsou kryty
• Příjmy, které lze reálně očekávat
• Existujícími rezervami na participaci financování 
• Úvěry, které lze získat, ale i splatit
A v následující části bychom Vás rádi opět seznámili s činností finanční komise v roce 2017.
Níže uvádíme výtah z realizovaných zápisů o provedených kontrolách
1.	Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za rok 2016
a plnění schváleného rozpočtu na rok 2016
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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A/ Rok 2016 – údaje v tis. Kč – skutečnost
					 	
k 31.12.2015		
k 31.12.2016
rozpočet 2017
Celkové příjmy					
27 747			
21 320		
15 744
Celkové výdaje				
22 667		
15 277		
13 156
Přebytek
		
+ 5 080
+ 6 043		
+ 2 588
Od nástupu nového zastupitelstva se hospodaří pouze s přebytkem a rostou úspory na nové projekty.
Rok 2016 – příjmy dle zdrojů– skutečnost v tis.Kč
Pravidelné příjmy obce tvoří dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy z vlastních činností obce.
			 			
k 31.12.2016
k 31.12.2015    
Daňové příjmy					
9 928			
8 712		
Příjmy z vlastní činnosti			
8 596			
5 498
Neinvestiční transfery	           			
1 597			
1 052
Investiční dotace		          		
1 200	                    	 11 971
Z uvedeného je přehledně vidět, jak rostou daňové příjmy od státu, předpoklad rostoucí ekonomiky
i v roce 2017 umožnil počítat s obdobnými případně i mírně vyššími příjmy.
C/ Rok 2016 – Provozní saldo v tis. Kč
						
skutečnost 2015 skutečnost 2016
Opakující se příjmy				
15 659		
18 587
Opakující se výdaje				
11 554		
12 440
Provozní saldo				 	
4 105			
6 147
U provozního salda je dosahován stále lepší výsledek, což se projevuje v bezproblémovém splácení
přijatých úvěrů a zlepšování likvidity obce.
D/ Rok 2016 – Stav úvěrů			
Provozní úvěr /kontokorent/			
Úvěr na bytovou výstavbu			
Úvěr rekonstr. Zahradní ul.		 	
Úvěr rekonstr. Náměstí II.et.   	 	

k 31.12.2015		
713.961		
27.196.899		
1.927.404		
895.768		

k 31.12.2016
0
25.876.898
1.520.628
480.000

Od roku 2017 přistupuje obec ke zvýšení měsíčních splátek a zkrácení splatnosti úvěru na bytovou výstavbu. Úvěr na rekonstrukci Náměstí II. etapa bude splacen v letošním roce.
2. Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za I. pololetí 2017
A/ Stav k 30.6. – údaje v tis. Kč – skutečnost 		
2016		
2017
9 806
Celkové příjmy 				  	        	 11 030		
Celkové výdaje 					          	 6 224			
7 832
Rozdíl - schodek					
4 806			
1 974
Přehled příjmů dle určení
								
2016		
2017
Daňové příjmy 						
5 841			
6 307
5 026			
3 160
Příjmy z vlastní činnosti					
Ostatní transfery /SR, kraj apod./         	   		
163                          	 329 		
V I. pololetí 2017 rostou daňové příjmy vlivem dobře fungující ekonomiky státu, nižší příjmy z vlastní činnosti ovlivněny mimořádnými příjmy z těžby dřeva v loňském roce a prodejem bytu.

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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B/ Rok 2017 – údaje v tis. Kč – ROZPOČET		
Celkové příjmy k 31.12.2017					
Celkové výdaje k 31.12.2017					
Rozdíl – přebytek					

původní
16 192
13 602
+2 590

po změnách
18 201		
16 876
+1 325

Čistý provozní výsledek 				
k 30.6. 2016			
k 30. 6. 2017
Opakující se příjmy		            		
9 469				
9 391
Opakující se výdaje                      			
6 026				
6 892
Čistý provozní výsledek			
činí 3 443 tis.Kč		
činí 2 499 tis.Kč
Čistý provozní výsledek je zdrojem ke splácení úvěrů, výše úhrad úvěrů k 30.6.2017 činila
1 193 388,- Kč.
Zaměření kontroly: Předmětem kontroly bylo prověřit hospodaření za 3. čtvrtletí 2017
A/ Skutečnost 2017/ údaje v tis. Kč/ k datu		
30.6.		
30.9. 		
Celkové příjmy 						
9 806		
14 944
Celkové výdaje 						
7 832 		
10 901
Rozdíl - schodek						
1 974		
4 043
Přehled příjmů dle určení k datu				
30.6.		
30.9.		
			
Daňové příjmy							
6 307		
8 845
Příjmy z vlastní činnosti					
3 160		
5 107
Ostatní transfery /SR, kraj apod./ 	                        	
329	               992 		
Daňové příjmy nadále rostou vlivem dobře fungující ekonomiky státu, příjmy z vlastní činnosti odpovídají
schválenému rozpočtu na r. 2017.
B/ Rok 2017 – údaje v tis. Kč – ROZPOČET		
Celkové příjmy k 31.12.2017					
Celkové výdaje k 31.12.2017					
Rozdíl – přebytek					

původní
16 192
13 602
+2 590

po změnách
19 661		
17 670
+1 999

Při koncipování rozpočtu městyse na rok 2017 bylo počítáno s investicemi za cca 20 mil. Kč za významné podpory dotací. Vzhledem k tomu, že přiznání dotací na jednotlivé akce proběhlo se zpožděním
a nemohlo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele, dojde k posunu realizací největších akcí (výstavba
hasičské zbrojnice, připojení nového vrtu) do roku 2018.
Čistý provozní výsledek 				
k 30. 6. 2017
k 30.9.2017
Opakující se příjmy					
9 391			
14 580
Opakující se výdaje 	                     			
6 892			
9 763
činí 2 499 tis.Kč
Čistý provozní výsledek
		
4 817 tis.Kč
Čistý provozní výsledek je zdrojem ke splácení úvěrů, výše úhrad úvěrů k 30.9.2017 činila
1 930 020,- Kč. Zbývající prostředky tvoří finanční rezervu obce.


za Finanční výbor při zastupitelstvu městyse Chudenice Ing. Marie Šavlová
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2017 - výsledky

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Okrsky

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
1

1 100,00 606
364
60,07
363
361
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chudenice – část 1
Strana
Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
1

Občanská demokratická strana

22

6,09 X

2

Řád národa - Vlastenecká unie

2

0,55 X

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0

0,00 -

4

Česká str.sociálně demokrat.

25

6,92 X

6

Radostné Česko

0

0,00 -

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

17

4,70 X

8

Komunistická str.Čech a Moravy

36

9,97 X

9

Strana zelených

2

0,55 X

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

2

0,55 X

12

Strana svobodných občanů

8

2,21 X

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00 -

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00 -

99,45

15 Česká pirátská strana
38
10,52 X
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Chudenice – část 2
Strana
Platné hlasy Předn.
číslo
název
celkem v % hlasy
Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz

1z2

16

OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 0

https://volby.cz/pls/ps2017/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=4&xobec=55637...
0,00
-

19
20

Referendum o Evropské unii
TOP 09

0
16

0,00 4,43 X

21

ANO 2011

128

35,45 X

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

8

2,21 X

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

3,32 X

25

Česká strana národně sociální

0

0,00 -

26

REALISTÉ

3

0,83 X

27

SPORTOVCI

1

0,27 X

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00 -

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

40

11,08 X

30

Strana Práv Občanů

1

0,27 X

-

-

-

-

-

Zpět: Okres Klatovy – výběr obce
© Český statistický úřad, 2017
Prohlášení o přístupnosti
Datum
a čas generování stránky:
30/10/2017
21:14:36
www.chudenice.info
• email:
info@mestyschudenice.cz
• tel.: 376 398 211

30.10.2017 21:22
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INFORMOVANOST OBČANŮ

Způsoby informování:
•n
 ové webové stránky obce - https://www.chudenice.info - na základě systémového dlouhodobého
sběru informací a jejich následné analýzy byla započata práce na konstrukci nových webových stránek
městyse. Vzhledem k potřebě dvou základních požadovaných efektů na funkčnost webu, bylo rozhodnuto o vytvoření dvou modulů - Občan, Turista - přičemž modul Občan slouží primárně k informovanosti místních občanů o dění v obci a to jak z úředního pohledu, tak i z kulturně spolkového, včetně fotogalerií atd. Kapacita webu a jeho funkcionality jsou dostatečně rozsáhlé, proto se nebráníme jakýmkoliv
konstruktivním radám a případným iniciativám v jeho průběžném „tvarování“ a efektivizaci.
• informativní sms: službu momentálně využívá 164 občanů; od počátku roku 2016 bylo rozesláno 77
info sms se stovkami informací obsahově se vážících k dění v městysi; vzhledem k tomu, že přihlašování
není nijak termínově omezené, je možné se do něj přihlašovat průběžně, proto všichni občané, kteří
mají zájem o zasílání info sms se mohou stále zaregistrovat na webu městyse či se mohou obrátit na Úřad městyse a budou námi zaregistrováni
• informativní emaily: službu momentálně využívá 72 občanů; od počátku roku 2017 bylo rozesláno již 60 info emailů; ti občané, kteří mají zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci formou
emailu, nechť pošlou email s předmětem ZÁJEM O INFO EMAILY na emailovou adresu: bezdek@
mestyschudenice.cz
• f acebookový profil Chudenice a Chudenicko- https://www.facebook.com/chudenice/ - platforma, do které jsou vkládány permanentně aktualizované informace rozličného charakteru o dění v obci
- pozvánky na akce, aktuality, užitečné odkazy, videa aj.; 568 sledujících, 573 to se mi líbí

ČINNOST ORGANIZACÍ MĚSTYSE CHUDENICE
KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE

KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE

Milí spoluobčané,

ráda bych touto cestou poděkovala za přízeň všem čtenářům a účastníkům všech
akcí naší knihovny.  Tak jako jiné knihovny tak i my bojujeme s klesajícím počtem
vypůjčených knih a návštěv čtenářů. Jedním z hlavních důvodů tohoto ukazatele
je využívání nových médií a zejména nových technologií. V době, kdy je možné si
knihu zdarma elektronicky stáhnout, je velmi těžké zaujmout moderního čtenáře
nabídkou tištěných knih. Přesto se nevzdáváme a snažíme se doplnit knihovní
fond o nové tituly, které by čtenáře zaujaly. Knihy doplňujeme hned z několika
zdrojů. Každý rok dochází k obnově fondu dle stanovených
standardů (nákup nových knih a odpis starých
Milí spoluobčané,
knih dle počtu obyvatel). Dalším zdrojem jsou dary, a to jak od čtenářů, tak i různých spolků či spisovatelů
jak již knihovna,
všichni víte,
knihovna
se nyní
nachází
v nových prosto
samotných. Dále se každoročně účastníme projektu Česká
který
podporuje
nákup
nekomerčMěstyse
Chudenice,
které
jsou
nejen
lépe
dostupné
ních titulů české literatury, a díky kterému jsme již druhým rokem obdržely knihy v celkové hodnotě 7 tisícobčanům (
přes
dvůr),
jsou i mnohem
lépe vytápěné
je zde příjemné
korun. A posledním zdrojem obnovy našeho knihovního
fondu
je ale
zařazování
knih z fondu
knihovnya Plzeňknih
a časopisů.
kusů. Sice
mezi
ně nepatří novinky, ale najdou se
ského pivovaru, z kterého jsme letos zařadili přes 500studování
zde zajímavé knihy z řad klasiků, které v našem fonduKromě
chyběly,
odbornéprostředí
knihy, cestopisy,
a hlavně
knihy
příjemného
nabízí knihovna
pro své
čtenáře tyto
o zdraví, jak duševním, tak i fyzickém. Všechny tituly si můžete prohlédnout v online katalogu na adrese:
http://knihovnachudenice.airweb.cz/KATALOG/. Vybírat si můžete z téměř 6400 titulů. Dále si můžete
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vybrat z několika časopisů, jejichž nabídku najdete mimo jiné i na FB knihovny (Knihovna městyse Chudenice – fotky, alba, časopisy). Zde je také možnost prohlédnout si fotografie ze všech akcí. Nově jsou na FB
knihovny vkládané i fotografie knih pořízených v letošním roce. Rádi bychom naši nabídku služeb rozšířili
o zapůjčování audioknih, které jsou oblíbené u řidičů, kteří tráví hodiny denně na cestách a seniorů, kterým
již neslouží zrak. Již druhým rokem také půjčujeme našim čtenářům domů stolní hry, zakoupené ze sponzorských darů a výtěžků z vánočního prodeje Tvořilky.
V letošním roce byla opět podaná žádost o dotaci VISK3, díky níž byla dokončena automatizace knihovny.
Byl pořízený dataprojektor (do této doby jsme si jej zapůjčovali z Muzea Josefa Dobrovského), nový notebook a revizní modul, který byl zapotřebí k provedení revize fondu. Díky tomuto modulu trvala revize knihovny jen pár dní, místo původních 2 týdnů, během nichž byla prováděna v minulosti. Revize fondu proběhla
pod dohledem pracovníků regionálního oddělení knihovny v Klatovech, pod které naše knihovna spadá. Se
všemi pracovníky klatovské knihovny je výborná spolupráce a velmi si cením četných školení, která pro nás
knihovnice zdarma připravují. Mimo školení se setkáváme s ostatními knihovnicemi, s kterými si předáváme
své zkušenosti, i na pravidelných poradách, které se konají vždy na jaře a na podzim.
V dnešní době je jedním z hlavních poslání knihovny nejen půjčování knih, ale ve velké míře i zajišťování kulturních akcí. A proto se i naše knihovna snaží nabídnout, kromě nových knih a časopisů, i služby a kulturní
vyžití všem věkovým kategoriím, od nejmenších po nejstarší.

Služby knihovny městyse Chudenice:

Dětský klubík Sovička
- Maminky s dětmi 0-4 let
- Středa 10 – 12 hodin
- Třída Sovička – 2. patro
Na jaře letošního roku se maminky s dětmi přestěhovaly z Tvořilky do větší třídy Sovičky. S novým prostorem se změnily i aktivity dětí. V nové třídě, kterou si
maminky samy vymalovaly, je více prostoru k pohybovým hrám.  Za podpory Městyse Chudenice byly
zakoupeny cvičící pomůcky – skákací míče, podložky, prolézačky. Další pomůcky jsme do Sovičky obdrželi formou darů. Maminky s dětmi cvičí, zpívají a za pěkného počasí chodí i ven. V současné době
navštěvuje sovičku okolo 10 maminek.
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MŠ Chudenice
Jedenkrát měsíčně navštěvují naši knihovnu děti z MŠ Chudenice. S dětmi si povídáme na konkrétní téma
(Masopust, Velikonoce, atd.), čteme pohádky, básničky a také tvoříme. Děti z mateřské školky letos také
pomohly se zdobením vánočního stromku na Mírovém náměstí.

Dětský kroužek Rusalka
- Děti 3-14 let
- Čtvrtky 16 – 18.30 hod
- Tvořilka - 1. patro
- Liché čtvrtky Tvořilka – příspěvek na materiál 20,- Sudé čtvrtky Čtení – Hraní
Kroužek Rusalka probíhá od září do června a je určen všem dětem z Chudenic. Na kroužek chodí 1215 dětí a několik maminek. Společně tvoříme, v létě
i chodíme ven a seznamujeme se s krásami Chudenic. Stejně jako v loňském roce se naše děti z Tvořilky
zapojily do přípravy výrobků, které se prodávaly na Rozsvícení vánočního stromu v Chudenicích. Z výtěžku budou zakoupeny společenské hry, které si mohu děti půjčovat domů. Výši výtěžku a hry zveřejníme
na FB knihovny.
V lednu 2017 se děti z Rusalky zapojily také do Tříkrálové sbírky a ve dnech 7. a 8. ledna obešly celé Chudenice, kde vybraly 14 941,-Kč. Přesto, že byla veliká zima, si děti koledování užily a již teď se těší na další
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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rok. Ráda bych touto cestou oslovila zájemce z řad dospělých, kteří by měli zájem dětské Tři krále doprovázet.  V prosinci také kroužek Rusalku navštívili senioři z Domova pokojného stáří v Klatovech a společně
s paní ředitelkou Bc. Marií Malkusovou poděkovali malým koledníkům za jejich pomoc se sbírkou. Mimo
to se všichni zapojili do vánočního tvoření. Společné odpoledne jsme si všichni užili a již teď se těšíme
na další setkání, které je naplánované na jaro. Jedním z dalších poděkování Oblastní charity koledníkům
bylo pozvání do kina Šumava na promítání filmu Anděl páně 2, které jsme rádi využili a s pomocí rodičů
jsme děti, které koledovaly, do kina dopravili.
Naši tvořivou dílnu obohatila na jaře také paní učitelka Mgr. Ivana Macánová, která si pro nás připravila
dvě velikonoční dílny Keramika s Ivanou. Dílen se zúčastnilo 16 účastníků z řad dětí i dospělých. Pro velký
úspěch si keramickou dílnu na jaře zopakujeme.
VU3V – Virtuální univerzita třetího věku
- středa: 13:00 - 15:00
- posluchárna – 1. patro
V lednu bylo v naší knihovně zahájeno studium pro seniory – Virtuální univerzita třetího věku. Studium je
určeno osobám se statusem důchodce a doba předpokládaného trvání je3 roky. Během těchto tří let studenti absolvují 6 semestrů na téma, které si společně zvolí. Každý semestr je rozdělen do 6 přednášek,
které se konají 1x za 14 dní. Cena semestru je 300,V Chudenicích navštěvuje VU3V 9 studentek, které již společně absolvovaly tyto semestry:
Pilotní kurz – Astronomie – leden 2017
1. semestr – Genealogie, hledáme své předky – únor/květen 2017
2. semestr – Čínská medicína v naší zahrádce – září/prosinec 2017
3. semestr – Kouzelná geometrie – zahájení kurzu v únoru 2018
Zájemci o studium se mohou stále hlásit.
Za svou osobu mohu říct, že jsem velice ráda, že se tyto studentky spřátelily a stýkají se pravidelně i mimo
„školní docházku“ .
Počítačové kurzy
Na jaře se uskutečnil v Posluchárně KC set počítačových kurzů pod vedením Martina Gajdošíka z Chudenic, kterého se zúčastnilo 10 uchazečů. Kurz probíhal každé pondělí večer po dobu 10 týdnů a byl
rozdělen do dvou sekcí a to pro začátečníky a pokročilé. Pokud bude zájem, je možno domluvit kurzy PC
i v dalším roce. Podmínkou je vlastní notebook uchazečů.
V prostorech Kulturního centra se dále nachází Knihobudka a Hadrník. Knihobudka funguje již jeden rok
a je mezi občany velmi oblíbená, což je patrné z neustálého pohybu knih, které se v knihobudce nacházejí. Lidé sem nosí knihy, které mají již přečtené a zároveň si odnášejí „nové“ tituly pro ně zajímavé. Výměna
ovšem není podmínkou, knihy může přinést, ale i odnést kdokoliv.
Stejným způsobem funguje i Hadrník nacházející se v 1. patře KC. Ten slouží k výměně oblečení. Jsou
zde 2 skříně, do kterých může kdokoliv přinést zachovalé oblečení a nabídnout ho zdarma k výměně. Kromě oblečení jsou zde k dispozici i další doplňky – boty, čepice, kabelky, šály. Jelikož i tato služba je u lidí
velmi oblíbená, rozhodli jsme se jí rozšířit a to formou inzertní nástěnky ve vestibulu úřadu, která zde bude
po novém roce umístěna. Nástěnka bude určená k výměně věcí mezi občany, kteří sem mohou vkládat
fotografie věcí, které chtějí darovat či prodat.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Akce knihovny:
Přednášky v posluchárně Kulturního centra:

• Historie kostela Sv. Markéty v Poleni – archeolog Petr Kastl
• Klatovsko pod nacistickým útokem – archivář Jan Jirák
• Historie hradu Skála – archeolog Mgr. Tomáše Maříka
• Historie hradu Roupov – archeolog Josef Babka (přeložena na letošní rok)
• Vznik a zánik VÚ Doubrava – nprap. Josef Ondřejka
• Černobyl v novém hábitu – reportér a fotograf Zdeněk Mlnařík
• Beseda se spisovatelkou dětských knih Ivonou Březinovou
• Workshop – „SmartphoneSnapshot - práce s fotografií“s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem
• Výstava obrazů Jiřího Havlana z Chudenic 
• Výstava prací dětí z MŠ Chudenice
• Výstava prací dětí z kroužku Rusalka
• Výstava starých plakátů z kroniky městyse Chudenice
V lednu nás čekají další přednášky a nově i besedy s osobnostmi a promítání dokumentárních filmů v připravovaném projektu Filmové pátky, které se budou konat 1x za měsíc. V lednu nás například čeká
novozélandský dokument Hiphop-Erace. Může se soubor seniorek a seniorů, jehož věkový průměr se
blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové
taneční soutěže? Přijďte se v lednu podívat.
Ráda bych také touto cestou poděkovala panu Ondřejkovi za jeho ochotu a odvahu podělit se s námi
o jeho zkušenosti a fotografie z jeho působení ve VÚ Poleň – Doubrava. Pokud se najde někdo další, kdo
by měl zájem podělit se o své životní zážitky, ráda mu pomohu sestavit prezentaci.
Vycházky nejen po krásách Chudenicka:
Již třetím rokem se společně vydáváme na výlety po krásách Chudenicka. Za poslední dva roky jsme
prošli mnoho krás našeho blízkého okolí, a tak jsme se letos vydávali i o něco dále do míst, některými
občany Chudenic stále neobjevených. A tak začali naše Auto/Cyklo vycházky. Společně vyjíždíme na místa vzdálená, kde se setkáváme s dříve startujícími cyklisty. A kde na nás mnohdy čekají i průvodci z řad
archeologů, kteří nás seznamují podrobně s místy a stavbami již zaniklými. Díky nim, si dovedeme představit, jak krásné bývaly zříceniny před dávnými staletími. Přednášce v terénu vždy předchází přednáška
s projekcí v posluchárně KC. Autovycházek se mohou účastnit i ti, kteří auto nevlastní. Ti mají možnost se
svézt s ostatními řidiči. Počet výletníků je proměnlivý, ale stálé jádro tvoří přibližně 35 účastníků.
V letošním roce jsme navštívili:
• Hrad Skála s přednáškou v místě (archeolog  Mgr. Tomáš Mařík), táboráček u hradu
• Pastýřova hruška u Únějovic, rozhledna Bolfánek (pěší vycházka)
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• Hrad Roupov s přednáškou v místě (archeolog Josef Babka) a Naučná stezka Bijadla v Merklíně
• Červené Poříčí – prohlídka zámku, vycházka NS do Švihova a vlakem zpět
• Okolo Zíchova – Cestou Menhirů – Zíchovská hospůdka
• Zámek Lužany – prohlídka zámku, vycházka na Lužanskou horu
• Zimní vycházka kolem Chudenic, která se koná vždy na závěr roku s posezením ve Staré škole

V příštím roce se mohou příznivci našich (auto - cyklo) vycházek těšit na sérii rozhleden z našeho okolí:
• Rozhledna Svatá Markéta a pěší výlet ke kostelíku v Dobré Vodě
• Zřícenina Nový Herštejn, zřícenina Příkopy, rozhledna Rýzmberk
• Rozhledna Křížový vrch, pozůstatky důlní činnosti v obci Mantov - Metálka
• Rozhledna Kožich, naučná stezka Čertovo břemeno
• Hláska Doubrava – prohlídka bývalého Vojenského útvaru Poleň
• Rozhledna Čerchov, Muzeum chodských krojů v Postřekově
• Zimní vycházka kolem Chudenic
Již teď jsou v plánu některé výlety na rok 2019:
• Klášter premonstátek v Chotěšově, klášterní bylinková zahrada
• Augustiniánský klášter v Pivoni a zřícenina hradu Starý Herštejn
• Lesopark Martinská stěna u Dobřan, Pivovar Modrá hvězda Dobřany
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Noc v knihovně
V letošním roce proběhly již tradičně dvě Noci
v knihovně. V dubnu Noc s Andersenem a v září
Noc s Robinsonem.
1. dubna se naše knihovna proměnila ve Školu
čar a kouzel v Bradavicích. Do školních lavic zasedlo 26 žáků kouzelníků. Děti dostaly kouzelnické pomůcky (brýle, kravaty, kouzelnické hůlky),
které doplnily jejich školní uniformy a byly rozděleny do čtyř kolejí. Podle kolejí si pak vyzdobily
klobouky a vydaly se skládat zkoušky náležité knihovnické úrovně u několika bradavických profesorů. Dále jsme si pustili 1. díl Harryho Pottera, zatancovali
a kolem druhé hodiny ranní se vydali do „postelí“.
Jelikož se dětem Noci v knihovně moc líbí, přidáváme vždy na podzim ještě Noc s Robinsonem, která se
nese v námořnickém stylu. Letos jsme pro velký zájem navýšili kapacitu z 25 na 35 dětí. Téma námořnické noci byla Pevnost Boyard. Námořníci se nalodili na palubu knihovny večer v pět hodin a společně se
vydali za dobrodružstvím do pevnosti, kde plnili tradiční Boyardovské úkoly, hledali klíče, indicie a poklad.
Vyrobili si námořnický tužkovník, spořádali lodičkové sendviče a hlavně se v nočních hodinách vydali
na strašidelnou stezku odvahy, na kterou se vždy děti těší.
Již teď si mohou děti zapsat do kalendáře termín další Noci s Andersenem, která proběhne celorepublikově v pátek 23. března 2018.
Zájezdy do divadla s podporou Městyse Chudenice
Stejně jako v minulém roce jsme se i letos vydali do Prahy do divadla, tentokrát na muzikály. Na jaře jsme
navštívili muzikál Sibyla, královna ze Sáby ve Stavovském divadle a na podzim jsme v témže divadle shlédli
muzikál Mefisto.
Již teď se plánuje jarní zájezd do divadla na některou z činoher.
Knihovna městyse Chudenice
pondělí: 14:00 - 17:00
středa:     9:00 - 12:00
čtvrtek:  14:00 - 18:00
Kontaktní osoba:
Lenka Homolková, tel: 727 862 134, 
email: knihovna@mestyschudenice.cz

Přeji všem občanům Chudenicka šťastný Nový rok, plný radosti a spokojenosti.
Na shledanou v dalším roce,
Lenka Homolková - knihovnice
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STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Uplynulý rok byl pro starý zámek opravdu hektický. Již v loňském roce jsme dosáhli rekordní
návštěvnost přesahující 11 600 návštěvníků. To
se nám ale ani nezdálo o tom, že bychom v příští turistické sezóně 2017 mohli dosáhnout mety
nejvyšší, magické hranice 20 tisíc návštěvníků.
Tím jsme chudenický zámek zařadili mezi nejnavštěvovanější historické objekty na Klatovsku.
V souvislosti s tímto nečekaným nárůstem, jsme
museli řešit i provozní záležitosti, jak všechny zájemce pojmout a odbavit k jejich spokojenosti.
Proto velká změna nastala hlavně v počtu zaměstnanců – jako stálý zaměstnanci jsme na zámku byli dva a v hlavní turistické sezóně jsme využívali pracovnici obce paní Blechovou. Příležitostně nám chodili při akcích a v době střídání dovolených vypomáhat
ještě paní Valentová a paní Matějková a student Vojtěch Kuna. Tím jsme mohli lépe vycházet vstříc všem
přáním návštěvníků a pořádat více akcí než v letech minulých.
Brána zámku se pro veřejnost otevřela prvním dubnem na víkendy a svátky, od června bylo otevřeno denně
kromě pondělí až do konce září. V říjnu bylo otevřeno jen o víkendech a pro objednané zájezdy. Opravdu jsme se na zámku nenudili. Zaznamenali jsme velký nárůst autobusových zájezdů klubů seniorů, škol
a školek. Ty jsme oslovili hned na začátku sezóny dopisem, který byl zaslán do všech školských zařízení,
na kluby seniorů a turistů. A výsledek byl překvapivý. Bránu zámku jsme definitivně nezavřeli ani v listopadu,
kdy se využilo vyčištěných sklepů k akci Peklo v zámeckém sklepení. Naposledy se otevřelo 16. prosince,
kdy se uskutečnila akce Vánoce na zámku s připomenutím tradice Vánoc, a promítali jsme pohádku O kouzelném jablku, která se na našem zámku v roce 2014 natáčela.
V letošním roce jsme pořádali celkem 31 akcí – od divadelních představení a koncertů na nádvoří, přes
tradiční oživené prohlídky zámku na různá témata, přednášky, meditace, až po výstavy, či ukázky dravců.
Zaměřili jsme se především na školy a rodiny s dětmi.
Další letošní novinkou na našem zámku byla možnost zapůjčování cca 30 kostýmů pro malé i velké návštěvníky, kteří mohli náš zámek projít jako princezny, princové nebo rytíři. O tuto službu byl velký zájem
a budeme v ní pokračovat i v příští turistické sezóně.
Již tradičně přijeli letos na zámek brigádníci, kteří po dva víkendy uklízeli zámecké sklepní prostory a pomáhali s odzimováním a zazimováním zámku. Zdarma jsme od nich letos dostali muškáty na výzdobu zámecké
expozice v prvním patře. Pustili se do vyklízení zámeckého sklepení, které máme v plánu plně zpřístupnit
veřejnosti již v roce 2018. Vyčistili zcela sklepní prostor v levé části nádvoří, kam jsme při akci „Zámek dě-

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

22

Chudenický zpravodaj 1/2017

tem“ dovolili vstoupit odvážným splnit bobříka odvahy. V této části máme v plánu otevřít expozici „Gotická
tvrz Chudenice“, kde by uprostřed místnosti stál model gotické tvrze, dle obrázkové dokumentace, zachycující tvrz v 16. století, se vstupem do sklepa. V rohu místnosti je ještě dnes dobře viditelná šestiboká bašta, která zde stála před renesanční přestavbou. A další sklepy jsou v místech pod dnešní Denní místností
pro návštěvníky - i tuto prostoru již zcela pomohli brigádníci vyklidit. Veřejnost díky jejich aktivitám vstoupí
i do hospodářských chodeb.

Novinkou v letošním roce také bylo zpřístupnění Denní místnosti pro návštěvníky zámku – zároveň i Propagační místnost Americké zahrady, o které se zde návštěvníci dočtou. Je zde umístěn automat na kávu a jiné
teplé tekutiny a zámecká knihbudka. Tato místnost má za úkol poskytnout azyl a zpříjemnit návštěvníkům
zámku dobu, kdy čekají na prohlídku. A víme, že svůj účel plní znamenitě, ku spokojenosti všech. Tento
prostor slouží i jako zázemí pro účinkující při našich akcích. Jiné prostory už totiž na zámku nemáme.
Také jsme začali spolupracovat s klatovskou společností Filmpro, která natáčela skoro každou akci na našem zámku a byla pak k vidění na internetu- i tato spolupráce nám zvedla letošní návštěvnost. Každou
reportáž vidělo téměř 35 000 diváků.
Asi nejpovedenější akcí letošního roku byla akce „Zámek dětem“, kdy jsme zorganizovali, ve spolupráci s Městysem Chudenice a JSDH Chudenice, průvod kočárků na panenky s panenkou Chudenicemi
a u zámku slavnostně s komisařem z Agentury Dobré ráno Pelhřimov kočárky splňující stanovené podmínky spočítali. Tímto jsme se pokusili o český rekord, který jsme s počtem 146 kočárků splnili a jsou tak
Chudenice zapsány v České knize rekordů. Také druhý rekord v tento den jsme splnili a je zapsán - „Největší počet panenek na jednom místě“. To se zase jednalo o slavnostní otevření výstavy retro panenek
paní Jarmily Strakové z nedalekých Andělic. Panenek bylo na výstavě celkem 1168 kusů. Tato výstava
byla nainstalována v muzejní části Starého zámku do konce října. Byla o ní i reportáž v pořadu ČT Toulavá
kamera, v televizi Barandov a navštívilo ji cca 5000 návštěvníků. Dále jsme v zámeckém sklepení nainstalovali od května výstavu Zámeckých skřítků a strašidel, zapůjčenou z Pohádkové chalupy v Mlázovech. I tato
výstava měla veliký úspěch u malých i dospělých návštěvníků. A výstava s vernisáží paní Ivy Hüttnerové
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přivedla do zámku až překvapivý počet návštěvníků. Vernisáže se zúčastnilo cca 150 lidí a autorka obrázků,
malířka paní Hüttnerová byla naším krajem i lidmi okouzlená. Již nyní plánuje, že se sem k nám vrátí – za dva
roky přijede s besedou a výstavou nových obrázků.
Letos jsme také prvně – i když mimořádně – zpřístupnili všechny zámecká sklepení, při jednodenní akci
Gotická tvrz Chudenice dne 10. 9. 2017 v rámci Dnů evropského dědictví. Zájem o tyto prohlídky byl velký.
Prohlídky začínaly v zámecké kapli, kde je zrestaurovaná gotická omítka a je to jediná dochovaná bašta
původní gotické tvrze. Poté návštěvníci pokračovali do sklepů a prohlídka končila v podzemní chodbě pod
přístavky na nádvoří, dlouhé zhruba 80 m. Těmito prohlídkami prováděl návštěvníky pan Libor Marek z Přimdy a Jaroslav Hrouda – speleolog z Prahy.
Také jsme obnovily za spolupráce s Městysem Chudenice pořádání zájezdů po czerninských objektech.
Letos jsme zavítali do Prahy, navštívili jsme Czerninský palác, katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěch-včetně
hrobky Czerninů, Starý palác Pražského hradu a Zlatou uličku. V příštím roce bychom chtěli navštívit Jindřichův Hradec.
A jaká že tedy byla ta letošní návštěvnost? Jak jsme již zmínili v úvodu, pokořili jsme rekordní návštěvnost
z loňského roku, kdy na zámek zavítalo 11 656 návštěvníků (spočítáno i s akcí v prosinci). O tom, že tento
rekord v letošním roce pokoříme, jsme byli přesvědčeni již v dubnu, kdy na zámek místo loňských 245
návštěvníků za duben, přišlo cca 830 návštěvníků. A důvodem bylo hlavně odvysílání reportáže o Starém
zámku v pořadu ČT Toulavá kamera a také odvysílání pořadu ČT Modrá krev, kde byl jeden díl věnován
právě rodu Czerninů z Chudenic. V letošním roce tedy padl nový rekord 21 163 návštěvníků. A není to ale
ještě konečné číslo, jelikož ještě k tomu musíme připočítat dvě akce – Peklo a Vánoce na zámku.
A co chystáme na příští rok? Určitě co se týká
akcí, chceme v nich pokračovat. Chtěli bychom
zpřístupnit veřejnosti sklepy, jelikož je o to veliký
zájem. A hlavně, rok 2018 bude rokem chudenického rodáka Jaroslava Kvapila, od jehož narození uplyne 150 let. Tomuto výročí se budeme
aktivně věnovat. Jsme v jednání s Národním divadlem v Praze, které nám zapůjčí kostýmy z Rusalky, fotografie a plakáty z díla Jaroslava Kvapila.
Budou přednášky, které máme již domluvené
s PNP v Praze, s vnoučaty J. Kvapila, i turistický
pochod po místech spjatých s Kvapilem v Chudenicích.
Novou sezónu odstartujeme o Velikonočním víkendu. Do té doby bude žít hlavně náš profil na internetových stránkách Facebook, který se snažíme stále aktualizovat.

Všem děkujeme za podporu a přízeň a těšíme se
na vás v roce 2018.

S pozdravem
a přáním krásných vánočních svátků
a v novém roce hlavně hodně zdraví a lásky
Miroslava Žáková a Ludvík Pouza
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MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE - Období prosinec 2016 až listopad 2017

Přestože ve vedení mateřské školy jsem od 22. května 2017 a přes skutečnost, že faktické předání jejího
vedení bylo velmi komplikované, z důvodu nekooperativního přístupu předchozí paní ředitelky - pokusím
se přiblížit různorodou činnost MŠ Chudenice.
V první řadě bylo nutné vyřešit udržení míst pro integrované děti, která byla zrušena předešlou paní ředitelkou na KÚ Plzeň a zároveň tak získat zpět asistentky pedagoga, kterým byla dána výpověď. Vše se
podařilo a nový školní rok začal v plné sestavě.
Momentálně navštěvuje naší mateřskou školu 15 dětí a v průběhu počátku roku přibude ještě cca 5 dětí.
Zimní období 2016 mi utkvělo v paměti vystoupením dětí při rozsvěcování vánočního stromku v měsíci
listopadu a následně mikulášskou besídkou s nadílkou. Rok 2016 jsme v MŠ ukončili vystoupením, občerstvením pro rodiče a rozbalování dárků.
Rok 2017 – 2. polovina školního roku byla věnována návštěvám ZOO Plzeň s přednáškami – vždy na jiné
téma. V teplém období jsme si udělali pěší výlet na Bolfánek.
Školní rok 2016/2017 jsme ukončili nacvičeným vystoupením předškoláků a zároveň rozloučením s nimi
za účasti všech rodičů, opékáním špekáčků u velkého ohně, představením hasičů – jejich strojů, ukázkové hašení hořícího domku, jejich vyprávění a povídání s nimi.
Nový školní rok 2017/2018 jsme započali vystoupením na akci Setkání rodáků a přátel Chudenicka –
myslím, že s úspěchem. Následovaly návštěvy chudenického zámku, chudenické knihovny. Ve školce
jsme též přivítali paní zvěrolékařku – dopolední besedou o zvířátkách a s tím související lékařské pomoci.
V tomto období se zaměřujeme na nacvičování předvánočního vystoupení dětí při rozsvícení vánočního
stromku. Proběhla též mikulášská a vánoční besídka pro rodiče a děti s rozbalením dárečků.
Druhou polovinu školního roku 2017/2018 bychom rádi co nejvíce zpestřili. Zásadní věcí je vytvoření
„Malé plavecké školičky“, zaměřené na výuku dětí v plaveckém bazénu Klatovy. V tomto projektu nám
napomůže též městys Chudenice poskytnutím finančních prostředků na dopravu.
Jednou za měsíc budeme též navštěvovat chudenickou knihovnu pro zdokonalení poznatků dětí v knižní
tématice. Zúčastníme se též různých besed. Školní výlet bychom zaměřili na pohyb v přírodě, poznání
okolí Chudenic – návštěva Bolfánku.
Na závěr chci poděkovat městysi Chudenice za finanční pomoc při zřízení nové kuchyňské linky a myčky
nádobí, které byly hlavními důvody finančních
pokut při hygienických kontrolách.
Informace o aktuální činnosti, fotografie či videa
z naší mateřské školy lze průběžně sledovat
na FB stránkách MŠ: https://www.facebook.
com/skolkachudenice/
Příjemné vánoční svátky a úspěšný rok 2018
přeje za celý kolektiv Mateřské školy Chudenice
Blanka Rišková
ředitelka MŠ
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL CHUDENICKA – 23. ZÁŘÍ 2017
Po dlouhých 25 letech se v letošním roce,
u příležitosti 425. výročí od povýšení Chudenic na městečko, uskutečnilo dlouho
očekávané Setkání rodáků a přátel Chudenicka. S myšlenkou na toto setkání přišlo
vedení městyse a na přípravách se podílel
koordinační výbor, v kterém zasedlo 10 členů z řad vedení městyse, spolků a Kulturní
komise. Během schůzek, které probíhaly 1 x
za měsíc byl postupně domluven plán získání adres, program akce a hlavně organizační
zajištění celého setkání.  Díky dotazníku, kterým byli osloveni místní občané, jsme získali
220 adres, na které byly následně odeslány
pozvánky, jak poštou, tak emaily. Následně svou účast potvrdilo telefonicky nebo elektronickou poštou
na 470 lidí (rodáci + doprovod). Tento údaj byl velmi důležitý a to zejména pro ty spolky, které se organizačně postaraly o občerstvení. Tohoto nelehkého úkolu se ujali členové TJ Sokol a SDH Chudenice.
Nabídka byla pestrá a pokrývající veškeré potřeby účastníků. Celkový počet všech účastníků je těžko odhadnutelný. Do Knihy rodáků se zapsalo 323 rodáků. Počítáme-li, že každý z nich měl s sebou doprovod,
někdo i dva, dostaneme se na pěkné číslo.
Setkání proběhlo ve velkém stanu, zapůjčeném
Mikroregionem Běleč ze Švihova, za budovou bývalé základní školy v Chudenicích. Oslavy byly zahájeny v pátek večer koncertem hudební skupiny
Twisted Rod, jejíž členové mají vazby na Chudenice. Večerem se nesla hudba 50. let a většina
hostů přišla v dobových kostýmech. V sobotu
ráno v deset hodin se začal stan zaplňovat rodáky, kteří se sem přišli evidovat. Evidence probíhala až do 16 hodin. Nejmladší zapsanou rodačkou
v Knize rodáků je Natálie Svačinová a nejstarší
Anna Horáková. Z adres je vidno, že k nám přijeli
rodáci jak z blízkého okolí (Kdyně, Nýrsko, Klatovy, atd.) tak i z dálky (Liberec, Kraslice, Cheb, Vodňany, Praha, Litomyšl, atd.). Nejdále však to měli
rodáci, které životní cesta zavedla do Komárna a do Jeseníků. Pro všechny účastníky byl zajištěn bohatý
program. Po celý den měli všichni možnost navštívit místní památky (Bolfánek, Starý zámek), kde bylo
pro tento den dobrovolné vstupné a také výstavy,
které byly rozmístěny po celé budově bývalé ZŠ.
Ke zhlédnutí byla Výstava zahrádkářů a včelařů,
na ní navazovala Výstava osobností Chudenicka
zapůjčená z Muzea J. Dobrovského v Chudenicích, dále pak Výstava spolků a výstavu uzavírala Výstava chudenických kronik. Všechny tyto
prostory byly neustále zaplněné. V posluchárně
KC, kde probíhala Výstava kronik, byl velký zájem
zejména o kroniky starších dat a o fotografické
přílohy všech kronik. Tyto přílohy a kopie všech
kronik jsou stále k dispozici v Knihovně městyse
Chudenice. Po domluvě je možné si je v prostoru
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knihovny prohlédnout. Dále k doprovodnému programu patřily i tři koňské povozy, které jezdily po Chudenicích mezi 10 a 17 hodinu. I o tuto atrakci byl velký zájem. Hlavní zahájení se uskutečnilo ve 13 hodin
v hlavním stanu projevem pana starosty Martina Dolejše. Dále se slova ujal místostarosta Mgr. Marcel
Bezděk, který seznámil všechny přítomné s programem a vyhlásil nejmladšího a nejstaršího rodáka do té
doby zapsaného. Kytici si odnesla paní Anna Horáková a plyšového medvěda Ema Lucáková. Dále byl
na podium pozván pan Josef Burda ml. s manželkou a společně obdrželi Čestné uznání in memoriam
udělené Josefu Burdovi staršímu, za jeho celoživotní přínos Chudenicím. Pak už následovala zábava,
kterou odstartovalo vystoupení dětí z MŠ Chudenice. Poté následovala hudební produkce harmonikářů
a pana Špedla a pana Chodury, kteří hráli až do 19 hodiny. Večer k tanci hrála Malá muzika Nauše Pepíka.
Odpoledne se také konal slavnostní průvod k Památníku padlým, který byl zakončen pietní vzpomínkou
na padlé obou světových válek, provázené čestnou stráží z řad sboru dobrovolných hasičů a produkcí
státní hymny.  V kostele sv. Jana Křtitele se konala mše svatá, po které následovalo vystoupení operní
zpěvačky Národního divadla Jitky Soběhartové, jejíž předci pocházeli z Chudenic.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem za spolupráci, velké nasazení a hlavně za slunečné počasí. Rádi
bychom tuto akci v budoucnu zopakovali a umožnili všem rodákům opětné setkání.
Za městys Chudenice Lenka Homolková
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI
Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky za období od 11/2016 do 11/2017:
1. 30.12.2016 - POŽÁR udírny u rodinného domu v obci Koloveč
2.	20.02.2017 - TECHNICKÁ POMOC - POVODEŇ odstranění havárie na komunikaci - Bažantnice
3. 10.04.2017 - POŽÁR rodinného domu čp. 21 v obci Chocomyšl
4. 04.05.2017 - POŽÁR objektu sýpky vodního hradu ve Švihově (PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ)
5. 19.06.2017 - POŽÁR balíků slámy „na Borku“ ve Švihově
6. 18.07.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace u rybníka Lotrov
7.

19.07.2017 - POŽÁR pole, balíků slámy a traktoru s balíkovačem u obce Ptenín

8. 08.08.2017 - POŽÁR dřevěných pražců vedle stodoly v osadě Výšensko
9. 10.09.2017 - TECHNICKÁ POMOC- likvidace stromu s hnízdem sršňů u hřbitova v Chudenicích
10. 26.10.2017 - POŽÁR lesního porostu „na Boru“ u Klatov (PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ)
11. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace u obce Křenice
12. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace u Chlumské
13. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes dráty el. vedení na zahradě 		
      pí. Dostálové v ul. Dobrovského v Chudenicích
14. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace u obce Křenice
15. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC - zajištění střešní krytiny a oprava střechy na domu pí. Soběhartové v Záblatí čp. 35 v Chudenicích
16. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC - prověření oznámení o překážce na pozemní komunikaci u obce
Strýčkovice
17. 29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace (dvou stromů)
u obce Bezpravovice
18. 03.11.2017 - POŽÁR skládky dřevěného odpadu v obci Strýčkovice
V rámci těchto zásahů jsme opět obstáli na výbornou a tzv. bez ztráty kytičky. Při provádění zásahů nedošlo k žádným mimořádným událostem. Činnost a akceschopnost naší jednotky je dle vyjádření součinnostních a dozorujících státních orgánů hodnocena jako velmi dobrá a na vysoké profesionální úrovni.
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Mimo zásahy hasiči pomáhali Úřadu městyse Chudenice a občanům:
• čištění koupaliště ve Slatině,
• výškové práce - čištění okapů, prořezání a kácení starých a nebezpečných stromů,
• čištění studní, doplňování vody do studny u hřbitova a zalévání zeleně,
• čištění kanalizačních systémů, čerpání vody ze sklepních prostor,
• ukázky činnosti hasičské techniky
Největším úspěchem uplynulého roku a zásadními pokroky v podpoře požární ochrany jsou zajisté realizované a připravované dotační projekty z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vedení Úřadu městyse se
kromě dalších dotací podařilo v součinnosti s vedením chudenických hasičů získat zejména dvě zásadní
dotace.
1. NOVÉ DOPRAVNÍ VOZIDLO

Dotace ve výši 1.973.268,- Kč na pořízení nového dopravního vozidla, které je momentálně již
ve výrobě a koncem tohoto roku bude předáno
Jednotce SDH k užívání. Jedná se o vozidlo Mercedes Benz Sprinter 516 CDI 4X4. Nové vozidlo
nahradí již delší dobu vyřazené a chybějící dopravně-technické vozidlo AVIA A30. Bylo pořízeno v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osa POI, specifický cíl SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof „Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Chudenice“.
2. NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE
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Dotace ve výši 14.527.093,- Kč na výstavbu „NOVÉ“ Hasičské zbrojnice v Chudenicích v rámci 36. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Stanice IZS, prioritní osa POI, specifický cíl
SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Tato dotace by měla pokrýt 90% celkových
nákladů výstavby. V současnosti je řešena finalizace prováděcí projektové dokumentace a v nejbližší době
bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, která bude umístěna za budovou Základní školy
v Chudenicích. Náš hasičský sen, konečně se dostat ze středověku do 21. století, se tímto pomalu stává
skutečností. Všichni netrpělivě očekáváme a věříme, že se tento projekt podaří úspěšně a bez větších
komplikací zrealizovat.
SDH CHUDENICE
Organizovali jsme a podíleli se na organizaci těchto kulturních, sportovních
a společenských akcí:
Rozsvícení vánočního stromečku, Hasičský bál, Masopustní průvod a Maškarní
bál, Výstavba parkoviště na Jalovčí, Stavění a hlídání máje, Dětský den, 3. ročník
„Memoriálu Václava Zoubka“ v soutěži hasičských stříkaček, Setkání historických vozidel, Setkání rodáků a přátel Chudenicka. Spolupracovali jsme s vedením Starého zámku, kde jsme pomáhali hlavně při zajištění občerstvení na některých akcích. V těchto činnostech chceme i nadále pokračovat, neboť zaznamenáváme většinou pozitivní
ohlasy z řad občanů na naši činnost, a jsme rádi, že tím tak pomáháme obohacovat kulturní, sportovní
a společenské dění v Chudenicích.
PLÁNOVANÉ AKCE:
Výroční schůze Valné hromady SDH
Dne 29.12.2017 se od 19:00 hod. uskuteční v tělocvičně bývalé základní školy Výroční schůze valné
hromady SDH Chudenice. Vyzýváme tímto k účasti nejen členy spolku, ale i širokou veřejnost.
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Hasičský bál
Dne19.1.2018od20:00hod.(pátek)setradičněuskutečnívtělocvičněbývalézákladníškolyHasičský
bál.Ktanciaposlechuopětzahrajeveliceznámáažádanákapela„MalámuzikaNaušePepíka“.Lístky
budoudostupnévpředprodejivkancelářiÚřaduměstysejižzačátkemledna2018atakébudoudistribuoványtradičníformoudne6.ledna2018,kdyopětvyjdemedoulic,abychomosobnímpředánípozvánky
navnadilyobčanynatutoakci.
Akce „Recyklujte s hasiči“
Připomínáme,žeúřaduměstysenadálepomáhámeslikvidacíELEKTROODPADU.PokudobčanéChudenickapotřebujízlikvidovatstaré-Ledničky,pračky,sporáky,vysavače,žehličky,vrtačky,brusky,televize,monitory,rádia,počítače,mobilyapod.,můžouseobrátitnatel.720545632(PetrBláha)nebo
nakancelářúřaduměstyse.Podomluvějeimožnostodvozuzařízení.
Přejeme všem krásný, pohodový a hlavně úspěšný nastávající rok 2018

TJ SOKOL CHUDENICE
ODDÍL KOPANÉ
Rok2017bylvprvnípoloviněsezónyveznameníusilování o postup do II. třídy.
VdramatickémzávěrurozhodovalposlednízápasvHrádkuuSušice,kterýjsmepřes
Chudenický zpravodaj 2017
penaltuvnášprospěch,prohráli1:0atímobsadilivkonečnétabulceaž3.atedyne-
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postupové místo.  Zklamání bylo vystřídáno štístkem v podobě neuvěřitelné souhry okolností v barážích 1B
třídy! Díky čtyřem sestupujícím do nejvyšší okresní soutěže bylo zaručeno i postupující místo z třetího místa
III. třídy.
Tedy Chudenice budou hrát okres! Dva postupy za tři roky jsou opravdu skvělé.
Letní pauzu vyplnil tradiční pouťový turnaj v malé kopané a pak již premiéra neb klatovský okres začíná
opravdu brzo (13.8.).
Začátek soutěže je pro chudenický mančaft trauma, ještě se nestalo, že bychom vstoupili do sezóny nějakým povedeným entrée. Možná bychom měli první kola vynechávat!
Postupně se naše výkony zlepšovaly, byť bodové přírůstky byly opravdu skrovné. Zdálo se, že jsme odsouzeni k boji o záchranu. Herně to, až na zápas v Sušici a s Bolešinami, nebylo špatné, ale větší bodový zisk
nám stále unikal.

Vše změnila poslední tři kola! Plný bodový příděl zaručil posun na 9. příčku a 19 bodů klidnější zimní přestávku. Tedy konec dobrý, všechno dobré!
V průběhu podzimu začal Václav Fremuth s Martinem Ježkem trénovat chudenickou mládež. Jedná se
o velmi důležitý počin, chtěl bych jim poděkovat a popřát jim hodně trpělivosti. Že jí bude třeba, vím z vlastní
zkušenosti a odměnou jim bude třeba to, že si budou moci se svými svěřenci jednou zahrát!
Poděkovat chci všem, kteří se na chodu oddílu jakkoli podíleli, fanouškům, sponzorům, výborům, hráčům,
trpělivým rodinným příslušníkům a věřím, že si na jaře opět najdou cestu nejpopulárnějšímu sportu v jeho
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nejsyrovější podobě.
Poslední pozvánka v tomto roce je na již tradiční vánoční pingpongový turnaj, který se koná v sobotu
23. prosince 2017 od 10 hodin.
Vše podstatné o utkáních, akcích, schůzovní či brigádnické činnosti včetně fotogalerie naleznete také
na internetové stránce fotbalového oddílu: sokolchudenice.cz
Pěkné svátky přeje Kamil Göttinger
ODDÍL HÁZENÉ
V roce 2017 tvoří oddíl národní házené dvě družstva; družstvo žen a družstvo mužů. Obě hrají oblastní přebor. Jarní část sezóny 2017/2018 ukončili muži s 12 body na skvělém druhém místě OP. Z osmi zápasů
6x vyhráli a jen 2x prohráli. Mohou se pochlubit se 176 vstřelenými brankami, přičemž jich obdrželi 171.
Podobně vyrovnané skóre mají i ženy; 115 vstřelených a 113 inkasovaných branek však stačilo jen na 7
bodů a páté místo tabulky. Vzhledem k tomu, že hned v prvním utkání došlo k vážnému zranění nejlepší
střelkyně Kristýny Kacerovské, musely se ženy vyrovnat s tím, že se celý podzim budou muset obejít bez
této jistoty. A nutno říci, že se s nastalou situací vyrovnaly skvěle. Doufejme, že jarní část už odehrají ženy
v plné sestavě a že v tabulce „poskočí“ o kousek výše.
Národní házená není jen hra samotná; 18. února 2017 proběhl již 18. házenkářský bál, o dva týdny později jsme spolu se SDH v Chudenicích pořádali masopustní průvod a večer maškarní bál. 12. března proběhla výroční schůze a 10.6. jsme pro děti uspořádali Dětské sportovní  odpoledne a 15.7. „Srandamač“.
Již druhým rokem proběhla v červenci akce „Voda“, tentokrát chudeničtí házenkáři, fotbalisté a fanoušci
společně sjížděli Otavu. Na srpen jsme plánovali další ročník Chudenické lávky, ta však byla vzhledem
k počasí a kvalitě vody v koupališti zrušena. V září jsme se podíleli na organizaci Setkání chudenických
rodáků. Kromě kulturních akcí patří k činnosti obou družstev také brigády. Největší akcí tohoto druhu bylo
bezesporu rozebírání a následné skládání parkoviště. Bylo úžasné, kolik lidí (sokolů i „nesokolů“) přiložilo
ruku k dílu. Všem patří velký dík, ten největší však těm několika jedincům, kteří na brigádách tráví podstatně více času, než ostatní.

Příjemně strávené svátky přeje Jiřina Zoubková
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ CHUDENICE
V roce 2017 přijala naše organizace 3 nové členy, celkem je tedy v organizaci zaregistrováno 43 členů.
Bylo uspořádáno 9 členských schůzí, součástí 5-ti schůzí byla i přednáška.
V létě jsme navštívili Čimelice – výstavu zeleniny a květin, tohoto zájezdu se zúčastnilo 40 občanů Chudenicka.
V letošním roce jsme z důvodu neúrody jablek nemoštovali.
Při příležitosti Setkání rodáků a přátel Chudenicka jsme uspořádali výstavu ovoce
a zeleniny.
V roce 2018 plánujeme opět uspořádat zájezd.
Na přelomu léta a podzimu bychom chtěli zopakovat výstavu ovoce a zeleniny. Také bychom
rádi pro občany moštovali. V plánu je i 5 přednášek, které by byly opět součástí jednotlivých
členských schůzí.
Kromě schůzí se členové ČZS scházejí také při
okrašlování městečka, v čemž chtějí pokračovat i v nastávajícím roce 2018.
Pozvánky na akce a fotogalerii výsledků naší
činnosti lze sledovat na: https://www.chudenice.info/zahradkari
Do nového roku 2018 přeje všem občanům Chudenic hodně zdraví
Josef Řeřicha - jednatel ČZS ZO Chudenice



ZO ČSV CHUDENICE - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám i já sdělil pár slov k činnosti včelařského spolku
v uplynulém kalendářním roce.  Začnu tak nějak od začátku tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že
uplynulá zima byla trochu
delší a hlavně krkolomná,
slýchávali jsme v médiích neblahé předpovědi
o tom, že dojde k většímu
úhynu včel, bude málo
medu, med bude drahý,
atd.
Nutno přiznat, že v některých oblastech skutečně došlo k většímu úhynu včel (včelstev) - jako např. na Moravě. U nás se naštěstí tyto černé předpovědi nevyplnily,
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i když v některých okolních organizacích k drobným úhynům došlo.  Zima se sice delší dobu nechtěla
vzdát, ale nakonec přišlo teplé jarní počasí a následně i horké léto.  Jak se pak ukázalo, pro naše včely
toto období bylo příznivé, o čemž svědčí i následná snůška medu, která byla mírně nadprůměrná.
A teď něco ke společenskému dění v organizaci.  29. dubna 2017 se uskutečnila oslava 110. výročí založení Včelařského spolku v Chudenicích. Oslava se uskutečnila ve Staré škole za účasti zástupců z okresu
a dalších hostů.
Při této příležitosti byla rovněž udělena ocenění pro některé členy.   Místnost byla doplněna výstavkou
s historií a současností včelaření v naší obci a ukázkou některých včelařských pomůcek.  K poslechu
i tanci hrála hudba Atlas.  Můžeme tedy konstatovat, že akce se vydařila.
V tento den však rezignoval na funkci jednatele pan Pavel
Vachtl. Bylo třeba zvolit nového jednatele, a tak jsem byl
zvolen já na členské schůzi 2. června, čímž děkuji za projevenou důvěru. Budu se snažit uvedenou funkci vykonávat
ku prospěchu naší organizace.
Koncem června se uskutečnil na včelíně jako každoročně
včelařský podvečer. Ten se rovněž vydařil, neboť dorazilo
skoro 70 včelařů.
Při srazu rodáků 22. a 23. září jsme se také podíleli na výstavce v prostorách budovy školy. Byla zde i ukázka živých
včel v proskleném úle.
Dne 7. října se v Koterově u Plzně konala akce s názvem
Medový jarmark, kde se naše organizace rovněž prezentovala prostřednictvím předsedy pana Josefa Kadlece.  Ten taktéž vede včelařský kroužek při naší základní organizaci.
Rovněž bych chtěl připomenout besedy- přednášky o včelaření, které se konají ve Staré škole v zimním
období a mohou je navštívit nejen včelaři.  Jejich termíny si můžete najít na webových stránkách městyse
v části organizace a spolky, kde jsou rovněž i některé informace pro včelaře.
Dá se říci, že o včelaření v působnosti naší organizace je vcelku zájem, o čemž svědčí i to, že v letošním
roce jsme přijali 3 nové členy.
K 1. září 2018 naše organizace měla 37 členů s 344 včelstvy.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům klidné a pohodové vánoce, hlavně zdraví.  Včelařům pak, aby
jim bzučely včely po celý rok a aby přinesly dostatek medu.
                           
Ing. Karel Kuneš - jednatel ČSV ZO Chudenice
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ŽĎÁR
V současnosti honitba spolku zahrnuje území katastrů Chudenice, Slatina, Lučice a Bezpravovice.
Myslivecký spolek – dříve sdružení- má nyní 20 členů, občanů Chudenic, Bezpravovic, Lučice, ale i Černíkova, Švihova, Prahy, Brna, Plzně a Zdeslavi.
Spolek hospodaří v honitbě o výměře 1238 ha, kterou má pronajatou od honebního společenstva Chudenice. Tvoří ji pozemky lesní o výměře 314 ha, zemědělské pozemky o výměře 887 ha, vodní plocha o výměře 3 ha a ostatní
pozemky 34 ha.
V honitbě se dříve hojně vyskytovala zvěř drobná, jako zajíc, bažant a koroptev, ze spárkaté pak zvěř srnčí,
jen výjimečně divoká prasata. V současnosti, kdy je zvěř drobná na ústupu, máme zde jen zajíce a bažanty, koroptve téměř vymizely z důvodu velkoplošného zemědělského hospodářství. Ze zvěře spárkaté zde
máme srnčí zvěř, narůstají ale také stavy divokých prasat a v posledních letech se zde rozšiřuje zvěř dančí.
Zvěř vysoká – jelení a jelen sika je zde viděna jen výjimečně – když naší honitbou přetahuje.
Od roku 1980 se již neloví drobná zvěř (zajíc a bažant), naopak se spolek snaží nákupem bažantích kuřat
a jejich vypouštěním stavy této zvěře alespoň udržet pro příští generace. Srnčí zvěře lovíme v posledních 5
ti letech 20 – 25 kusů a to jen kusy staré, přestárlé – nevhodné pro další chov. Na silnicích a při zemědělských pracích uhyne ročně až 20 kusů této krásné zvěře, a to i přes naši snahu před sklizní zvěř z porostů
vyhánět. Počet ulovených divokých prasat naopak narostl. Ročně jich ulovíme téměř 70 kusů na čekané,
při společných lovech – honech. Dančí zvěře lovíme až 17 kusů ročně.
Ze zvěře dravé stojí za zmínku liška obecná, které lovíme ročně přibližně 25 ks.
Od chovu divokých kachen jsme upustili z důvodu výskytu nepůvodních druhů – jako je např. norek, který
nám zdecimoval nakoupená kachňata na rybnících Lotrov a Liteň.
Myslivecká zařízení, která v honitbě budujeme – jako krmelce, zásypy, seníky a posedy, se snažíme
udržovat v dobrém stavu. V zimním období veškerou zvěř přikrmujeme, nakupujeme pro ni z prostředků
utržených za prodej ulovené zvěře dostatek obilí a soli, seno si každý člen produkuje sám.
Brigádami zajišťujeme opravy našich zařízení, pomáháme zemědělcům při sběru kamene na polích a dle
požadavků Lesů ČR nebo městyse Chudenice pomáháme se sázením stromů či úklidovými pracemi
v naší honitbě.
Jako velice dobrou a již 15 let tradiční akci musíme zmínit společný hon, který jednou ročně pořádáme
spolu s mysliveckým spolkem Čírka Chocomyšl. Hon probíhá v komplexu Bezpravovice a Žďár, kde máme
společnou hranici. Ukončení honu a slavnostní posezení s pohoštěním se koná vždy jeden rok v Chocomyšli a druhý rok v Chudenicích. Poslední hon v lovecké sezóně zakončujeme kulturní akcí Poslední leč,
na kterou samozřejmě zveme také širší veřejnost.
Příjemně strávené vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2018 přeje za MS Žďár
Bohuslav Lucák - myslivecký hospodář MS Žďár
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 2017

Již po čtvrté jsme se letos mohli v Chudenicích společně sejít u příležitosti Rozsvícení vánočního stromku
na Mírovém náměstí. Stejně jako v minulých letech se i letos na organizaci podílelo mnoho dobrovolníků
z řad občanů i členů různých spolků. A přesto že nám nepřálo počasí, čekal na všechny příjemný podvečer plný hudby a předvánoční nálady.  Zpříjemnilo nám jej vystoupení dětí z MŠ Chudenice, žaček ze ZUŠ
Švihov a vystoupení chudenické zpěvačky Daniely Frankové komentované vtipným slovem Zdeňka Mlnaříka. Hudební program doplňovaly tradiční předvánoční stánky s bohatou nabídkou nápojů a jídla, které
pro nás připravilo  SDH Chudenice, Čajovna u naší milé paní, pivovar Stará škola a paní Marcela Baxová.
U dalších stánku bylo možné zakoupit vánoční a adventní vazby, svícny a věnce od členek ČZS Chudenice, dále pak výrobky dětí z kroužku Rusalka – Tvořilka při Knihovně městyse Chudenice a v neposlední
řadě zakoupit zákusky ve stánku „Ňaminky od maminky“ a finančně tak podpořit zakoupení hraček pod
stromeček dětem z MŠ Chudenice.  V 17 hodin jsme se slavnostně přemístili přímo ke stromku, kde jsme
společně rolničkami přivolali ponocného trubače, který nám zahrál na lesní roh. Poté pan starosta Martin
Dolejš symbolicky rozsvítil vánoční stromek, který letos prvně pomáhaly zdobit děti z mateřské školy. A to
hlavně z důvodu jeho velikosti. V letošním roce se povedlo vysadit nový živý strom, který je sice malý, ale
poroste společně s dětmi, kterého s radostí zdobily. Určitě nám všem bude dělat radost i v následujících
letech.


za městys Chudenice Lenka Homolková.

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO VYŽITÍ
posilovna, stolní tenis, cvičení pro ženy, jóga
Městys Chudenice v součinnosti s členy RAW Fit clubu Chudenice vytvořili společný projekt, ze kterého se zrodilo v budově bývalé ZŠ „Zařízení pro aktivní odpočinek“. Formou darů na podporu sportovní
činnosti v obci tak členové klubu pomohli vytvořit celkem zajímavé, účelné a útulné místo pro sportovní
fitness vyžití. Výše poskytnutých darů pokryla cca 80% celkových nákladů na realizaci tohoto projektu.
Vše má ale svá pravidla. Proto i vstup do těchto prostor bude zajištěn formou domluvy s členy klubu, neboť
jsme přesvědčeni, že tímto tak bude zajištěn bezproblémový dlouhodobý chod tohoto zařízení. Zájemci
o vstup do těchto prostor, kteří budou mít zájem protáhnout svá těla na různých cvičebních prvcích, budou
mít možnost kontaktovat členy klubu (tedy osoby pověřené ke vstupu), kdy po domluvě termínu, za spl-
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nění požadovaných podmínek a zaplacení drobného příspěvku 30,- Kč/den, jim bude vstup do zařízení
umožněn. Zpravidla, a v zásadě dlouhodobé udržitelnosti tohoto projektu, bude vstup „mimoklubovým“
zájemcům umožněn pouze za přítomnosti členů klubu. Tímto tak bude zajištěna jejich bezpečnost při
prováděných činnostech, zejména dohledem nad správným používání zařízení z hlediska ochrany zdraví
cvičenců. Zájemci o členství v klubu, méně aktivní zájemci, či zájemci pouze jen o zkoušku zařízení se
mohou zatím obracet na tyto členy klubu:

Bc. Jindřich Krobot - tel. 604 350 020		
David Žák - tel. 604 373 999
Marek Kaiser - tel. 720 209 954			
František Bříza - tel. 739 722 516
Další neméně zajímavou možností sportovního vyžití
je využití volného přístupu do prostor určených
pro hru stolního tenisu v prvním patře budovy bývalé ZŠ, kde jsou umístěny tři stoly pro tuto
nádhernou a sympatickou hru. Chudeničtí fotbalisté
pořádají každoročně vánoční turnaj ve stolním tenise
v tělocvičně ZŠ. Zájemci zde tedy mají možnost individuálního tréninku i třeba na tuto již tradiční a zajímavou akci. Vstup do místnosti je možný po domluvě v kanceláři úřadu.
Na stejném patře se nachází zrenovovaná třída Sovička, kterou přes den využívají děti a po večerech
se zde koná Cvičení pro ženy a Protažení s jógou. I tento prostor je možné si zapůjčit a vést zde vlastní
kurzy cvičení. Více informací v Knihovně městyse Chudenice.
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SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH V ROCE 2017

LEDEN
• 7. a 8. 1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
• 7.1. POSLEDNÍ LEČ mysliveckého sdružení Žďár – Restaurace Stará škola
• 20.1. PŘEDNÁŠKA archeologa Petra Kastla na téma 
KOSTEL SV. MARKETY V POLENI v Knihovně městyse Chudenice
• 22.1. KUTILKY – tvořivá dílna pro ženy
• 27.1. HASIČSKÝ BÁL v tělocvičně bývalé ZŠ v Chudenicích - SKALANKA
ÚNOR
• 5.2. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE v restauraci Stará škola
• 11.2. KUTILKY – tvořivá dílna pro ženy
• 18.2. HÁZENKÁŘSKÝ BÁL v tělocvičněbývalé ZŠ - ŠMIDLI BOJS.
• 18.2.MASOPUSTNÍ TANCOVAČKA PRO DĚTI v sále restaurace Stará škola v Chudenicích
• 23.2. BESEDA S JANEM JIRÁKEM, archivářem Vlastivědného muzea,
KLATOVSKO POD NACISTICKÝM ÚTLAKEM v Knihovně městyse Chudenice
BŘEZEN
• 4.3. CHUDENICKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD
• 4.3. MAŠKARNÍ BÁL v tělocvičně bývalé ZŠ v Chudenicích - EROPLÁN Ládi Kollera
• 5.3. KUTILKY –  jarní tvořivá dílna pro ženy
• 10.3. PŘEDNÁŠKA archeologa Mgr. Tomáše Maříka a Josefa Babky s názvem 
HISTORIE HRADU SKÁLA v Knihovně městyse Chudenice
• 12.3.  AUTOVYCHÁZKA K HRADU SKÁLA s přednáškou v místě
• 16.3. KERAMIKA S IVANOU 1. tvořivá dílna s Mgr. Ivanou Macánovou
• 18.3. TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice ve spolupráci s městysem Chudenice ‐ 
ODVOZ ZÁMKOVÉ DLAŽBY prodejny Lidl v Klatovech
• 19.3. BOLFÁNECKÝ JAROVÍT v Amfiteátru Bolfánek
Zážitkovým odpolednem na téma Rovnodennost vás provede Jan Látal
• 30.3. NOC S HARRYM POTTEREM – Knihovna městyse Chudenice
DUBEN
• 1. – 30.4. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ J. Kličky Klatovy 
- SAKRÁLNÍ PAMÁTKY CHUDENICKA – Starý zámek Chudenice
• 2.4. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE ve Staré škole – ČZS Chudenice
• 2.4. POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU CHUDENICE 
– Starý zámek Chudenice - maňáskové představení Docela malinkatého divadla z Příchovic
• 2.4. PODVEČER S AKTIVNÍ MEDITACÍ - Starý zámek Chudenice
• 7.4. VZNIK A ZÁNIK VOJENSKÉHO ÚTVARU DOUBRAVA, 
přednáška Josefa Ondřejky z Chudenic - Knihovna
• 8.4. JARNÍ ÚKLID V ARBORETUAMERICKÁ ZAHRADA – Otisk o.s.
• 8.4. KUTILKY – jarní tvořivá dílna pro ženy
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• 9.4. Vycházka k PASTÝŘOVĚ HRUŠCE, občerstvení v hostinci Na poustevně –Knihovna
• 16.4. VELIKONOCE NA ZÁMKU CHUDENICE - Starý zámek Chudenice
• 16.4. FantAsie - PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEA S VYPRÁVĚNÍM 
– vypráví rodina Kaličů -  Amfiteátr Bolfánek
• 20.4. SIBYLA – KRÁLOVNA ZE SÁBY – zájezd do divadla
• 22.4. URŠULOVINY s Uršulou Klukovou - Starý zámek Chudenice
• 22.4. DEN ZEMĚ A DĚTÍ - Amfiteátr Bolfánek a Americká zahrada - Otisk o.s.
• 29.4. – 15.7. Výstava NPÚ – ZLATÝ VĚK OBOR HISTORIE OBORNICTVÍ V ČECHÁCH 
Starý zámek Chudenice
KVĚTEN
• 1.5. - 31.10. VÝSTAVA SKŘÍTKŮ A STRAŠIDEL-Starý zámek Chudenice
• 2.5. KUTILKY – tvořivá dílna pro ženy
• 7.5. ZÁMEK PLNÝ MÓDY - Starý zámek Chudenice
• 13.5. HRAD ROUPOV – přednáška Josefa Babky – Knihovna
• 14.5. AUTO/CYKLO VYCHÁZKA K HRADU ROUPOV - Knihovna
• 16. - 17.5. CIRKUS
• 20.5. SBÍRKA POUŽITÉHO OBLEČENÍ – Oblastní charita Chudenice
• 24.5. HISTORICKÝ VÝVOJ CHUDENICKA – přednáška Ing. B. Fiřtové z NPÚ 
- Starý zámek Chudenice
• 26.5. ČERNOBYL V NOVÉM HÁBITU – přednáška Zdeňka Mlnaříka – Knihovna
ČERVEN
• 3.6. - 31.10. VÝSTAVA RETRO PANENEK – Jarmila Čechová- Starý zámek Chudenice
• 3.6. ZÁMEK CHUDENICE DĚTEM – PRŮVOD KOČÁRKŮ - Starý zámek Chudenice
• 3.6. KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU při ZUŠ J. Kličky v Klatovech 
– Amfiteátr Bolfánek, Otisk o.s
• 9.6. NOC KOSTELŮ – Kostel sv. Jana Křtitele – Starý czerninský zámek, 
Kaple sv. Wolfganga – Amfiteátr Bolfánek, Otisk o.s.
• 10.6. DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE – areál Jalovčí -  TJ Sokol Chudenice
• 10. - 11.6. VÝSTAVA KOSATCŮ - Starý zámek Chudenice
• 11.6. PROMENÁDNÍ KONCERT- dechový orchestr ZŠ Švihov
• 14.6. CZERNÍNSKÁ LOVECKÁ KRAJINA – přednáška Mgr. David Tůma, Ph.D. z NPÚ 
- Starý zámek Chudenice
• 16.6. KONCERT QUEEN REVIVAL – Amfiteátr Bolfánek, Otisk, o.s.
• 17.6. WORKSHOOP FOTOGRAFOVÁNÍ MOBILEM – fotograf Zdeněk Mlnařík 
– Knihovna městyse Chudenice
• 17.6. DOBYTÍ SEVERNÍHO POLU – divadelní představení, Amfiteátr Bolfánek, Otisk, o.s
• 18.6. KUTILKY – tvořivá dílna pro ženy
• 25.6. AUTO/CYKLO VYCHÁZKA ČERVENÉ POŘÍČÍ – ŠVIHOV – Knihovna městyse Chudenice
• 28.6. NÁBOR MLÁDEŽE PRO SPORTOVNÍ HRY SE ZAMĚŘENÍM NA FOTBAL 
– areál Jalovčí – TJ Sokol Chudenice
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ČERVENEC
• 1.7. - 30.9. VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO HAVLANA vKnihovně městyse Chudenice
• 5.7. DENNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY – Starý zámek Chudenice
• 6. - 9.7. ALADIN – Divadlo bratří Formanů – Amfiteátr Bolfánek, Otisk, o.s
• 29. - 30.7. CHUDENICKÁ POUŤ SV. ANNY
• 29.7. - 30.7. STARÝ ZÁMEK CHUDENICE – Šermdivadlo Clatonia, 
Oživené prohlídky, Výstava denivek, Ohňová show, Staročeský zámecký jarmark
• FOTBALOVÝ TURNAJ V KOPANÉ – Areál Jalovčí – TJ Sokol Chudenice
• POUŤOVÁ ZÁBAVA – SDH Chudenice – hudba: Podvraťáci
• FOTBALOVÉ UTKÁNÍ – Areál Jalovčí – TJ Sokol Chudenice
• MŠE SVATÁ U KAPLE SVATÉ ANNY
SRPEN
• 6.8. VYCHÁZKA NA ZÍCHOV - CESTOU MENHIRŮ – Knihovna městyse Chudenice
• 12.8. VÝSTAVA HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ Z LET 1948 – 1989 
– Městys Chudenice, Starý zámek Chudenice
• 19.8. MEMORIÁL VÁCLAVA ZOUBKA – Areál Jalovčí – SDH Chudenice
• 25.8. KONCERT hudebních skupinMAPERA BISTA a MRKLM Amfiteátr Bolfánek, Otisk o.s.
• 26.8. LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ A SOV – Starý zámek Chudenice
ZÁŘÍ
• 3.9.ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE – restaurace Stará škola
• 8.9 NOC S ROBINSONEM – Knihovna městyse Chudenice
• 10.9. AUTOVYCHÁZKA ZÁMEK LUŽANY - Knihovna městyse Chudenice
• 10.9. PROHLÍDKY DOSUD NEPŘÍSTUPNÉHO ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ 
A PROSTOR STARÉHO ZÁMKU CHUDENICE – Starý zámek Chudenice
• 15.9. SRAZU VOZŮ ŠKODA – Městys Chudenice
• 15.9. KONCERT skupin NEZMAŘI a BIG BAND KLATOVY – Amfiteátr Bolfánek, Otisk o.s.
• 16.9. KUTILKY – tvořivá dílna pro ženy
• 17.9. VERNISÁŽ HEREČKY A MALÍŘKY IVY HÜTTNEROVÉ – Starý zámek Chudenice
• 17.9. - 31.10. VÝSTAVA HEREČKY A MALÍŘKY IVY HÜTTNEROVÉ – Starý zámek Chudenice
• 22.9. – 24.9. VÝSTAVU KVĚTIN, OVOCE A ZELENINY - ZO ČZS Chudenice
• 22.9. KONCERT SKUPINY TWISTED ROD – Setkání rodáků – Městys Chudenice
• 23.9. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL CHUDENICKA – Městys Chudenice
ŘÍJEN
• 2.10. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE v restauraci Stará škola
• 7.10. ZÁVIŠ – KONCERT – amfiteátr Bolfánek, Otisk o.s
• 8.10. KUTILKY – tvořivá dílna pro ženy
• 8.10. ODPOLEDNE S OSHO AKTIVNÍ MEDITACÍ –Starý zámek Chudenice
• 19.10. ZÁJEZD NA MUZIKÁL MEFISTO -  Městys Chudenice
• 20.10. NOČNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY NA TÉMA 
PANOPTIKUM ZÁMECKÝCH STRAŠIDEL – Starý zámek Chudenice
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• 29.10. 2. ročník BĚHU CHUDENICKÝM ŽĎÁREM – TJ Sokol Chudenice, Městys Chudenice
• 31.10. PO STOPÁCH CZERNINŮ DO PRAHY- autobusový zájezd - Starý zámek Chudenice
LISTOPAD
• 3.11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD zakončený zábavou v restauraci Stará škola 
– Rodiče ve spolupráci s Městysem Chudenice
• 4.11. POBOŽNOST ZA DRAHÉ ZESNULÉ - v kostele svatého Jana Křtitele
• 4.11. NAHÁŇKA A LOV ČERNÉ ZVĚŘE – Myslivecké sdružení Žďár
• 11.11. ZPÍVANÁ – VEČER S KYTAROU – restaurace Stará škola, Městys Chudenice
• 11.11. KUTILKY – vánoční tvoření pro ženy
• 12.11. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE – restaurace Stará škola
• 18.11. PEKLO VE SKLEPENÍ ZÁMKU– Starý zámek Chudenice
• 25.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
PROSINEC
• 2.12. KUTILKY – vánoční tvoření pro ženy
• 9.12. MIKULÁŠSKÁ TANCOVAČKA – restaurace Stará škola, 
rodiče ve spolupráci s Městysem Chudenice
• 14.12. VÁNOČNÍ TVOŘILKA – posezení s cukrovím pro děti i dospělé 
– Knihovna městyse Chudenice
• 16.12. VÁNOCE NA ZÁMKU – Starý zámek Chudenice
• 23.12. O PUTOVNÍ POHÁR – Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol
• 30.12. ZIMNÍ VYCHÁZKA OKOLO CHUDENIC  -  s posezením ve Staré škole 
– Knihovna městyse Chudenice
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Na Úřadě městyse Chudenice
si můžete zakoupit
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
na rok 2018
tentokrát na téma
Osobnosti Chudenicka

OSOBNOSTI CHUDENICKA

za výhodnou cenu 55 Kč.
Udělejte radost sobě
či svým blízkým.
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Krásné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku a šťastný nový rok 2018
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Chudenice
a celý kolektiv autorů
Chudenického zpravodaje.

Krásné prožití vánočních svátků, bohatou nadílk
šťastný nový rok 2017

