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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
je za námi opět jeden rok. Rok, pro některé úspěšný více, pro některé méně. Pokud bych měl uplynulý rok
posoudit z pohledu událostí v městysi, asi by bylo na místě říci poklidný.
Vzhledem k faktu, že vedení městyse se snažilo řešit zásadní problémy průběžně během celého volebního
období a nečekalo na poslední předvolební čas (jak to bývá někde zvykem), nebylo v posledním období tolik
investic.
S ohledem na skutečnost, že většina akcí byla zmíněna již v předvolebních programech, nechci Vás unavovat jejich opakováním. Takže je zmíním jen okrajově.
Asi zásadní investicí letošního roku je připojení vrtu HV6,výstavba úpravny vody a dostavba přípojky vodovodu A1. Toto téma bylo již mnohokrát diskutováno. Takže si myslím, že další komentáře jsou zbytečné. Mohu
jen konstatovat, že podnikáme všechny úkony, aby bylo dílo dokončeno ke spokojenosti občanů Chudenic.
Další investicí přínosnou pro spokojenější život v Chudenicích a okolí, byl nákup velkoobjemových kontejnerů pro sběr bioodpadu, podvalníku na kontejnery a drtiče na větve. Již během letních měsíců se smysluplnost této investice prokázala.
Opravy sokolovny pokračovaly celkovou opravou stropů a následně podlah teras u vstupního průčelí budovy.
Došlo též k dostavbě sloupků zábradlí a instalaci zábradlí dle dobových fotografií. Tímto je budova zakonzervována z pohledu zastřešení a zamezení vlivu povětrnostních podmínek na stav budovy jako takové.
Osobně jsem velmi potěšen jak se podařila výměna oken a dveří ve dvou využívaných pavilonech mateřské
školy. Tato investice, je jak z pohledu estetického, tak ekonomického, jistě velmi povedená. Pochopitelně
počítáme i s dalšími investicemi do našeho jediného školského zařízení tak, aby se našim nejmenším v MŠ
líbilo a měli zde plné pohodlí a komfort. O plnou péči se jistě postará celý kolektiv MŠ v čele se zastupující
ředitelkou paní Štěpánkou Jílkovou.
Výstavbu nové hasičské zbrojnice za budovou bývalé ZŠ jistě též zaznamenali všichni obyvatelé Chudenic.
Realizace této akce se zatím daří ke spokojenosti nás všech.
To bylo něco málo k investicím městyse v proběhnuvším roce. O plánech, jak investičních či ostatních, jste
také měli dost možností číst a slyšet před a po volbách do sytosti. Proto Vás ani s nimi nechci v předvánoční
čas unavovat.
Nyní bych se rád pozastavil nad společenskými akcemi konanými u nás v městečku. Chci především pochválit, poděkovat a složit hold všem, kteří se neustále snaží, vymýšlejí a organizují veškeré kulturní, společenské, sportovní a další akce v Chudenicích a okolí. Musím se přiznat, že s upřímným potěšením, poslouchám komentáře cizích lidí, kolik akcí v Chudenicích během roku pořádáme. Samozřejmě bych mohl tvrdit,
že tohle se také opakuje každý rok, avšak jsou činnosti, které je nutno stále vyzdvihovat a myslím, že tyhle
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jsou jedny z nich. Počínaje akcemi na Starém zámku (i když zde to souvisí s náplní práce) přes Bolfánek (to
podobné) po klub maminek, hasiče, sportovce a zástupce dalších spolků v Chudenicích.
Myslím, že soudržnost lidí, je především na venkově, alfou a omegou jejich života. V dnešní době, kdy stát
a potažmo státní úřady život na venkově (mírně řečeno) opomíjejí, je nutné, aby zbytek všech nás se snažil,
aby zde byl život co nejkvalitnější. Také si myslím, že prvotní aktivita by měla přicházet od občanů samotných
a vedení úřadu by mělo mít převážně úlohu jakéhosi prostředníka a podporovatele v realizaci jejich potřeb
a iniciativ.
Vážení a milí spoluobčané, v tento adventní čas bych Vám chtěl popřát hodně času na pozastavení a zamyšlení nad shonem a tempem, kterým žijeme. Abychom alespoň v čase před Vánocemi našli chvíle, kdy
si uvědomíme, jak důležití jsou pro nás Ti, s nimiž se denně potkáváme a abychom jim to dokázali říct dřív,
než bude pozdě.
Přeji Všem z celého srdce vše nejlepší, spokojené Vánoce a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2019.
S úctou
Martin Dolejš - starosta městyse
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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
1. sobota
9.00-11.00
v měsíci

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
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ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LEDEN 2018 - PROSINEC 2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.01.2018 v zasedací
místnosti úřadu městyse:
1. schválilo program jednání,
2. schválilo kompetenci starosty městyse k provedení Rozpočtového opatření č. 11/2017 s neomezeným limitem na jednotlivou položku.
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 19.3.2017 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo ratifikaci plánovací smlouvy se společností WB Real SE, v souvislosti s vybudováním a financováním nové veřejné infrastruktury pro výstavbu 16-ti rodinných domů v lokalitě Na Bojišti v Chudenicích
2. schválilo poskytnutí dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“
ZO ČZS Chudenice ve výši 15.000,- Kč na akce spolku, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
3. neschválilo žádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových
organizací“ ZO ČZS Chudenice ve výši 35.000,- Kč na nákup drtiče ovoce do moštárny, a rozhodlo
o zakoupení drtiče na náklady městyse,
4. schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 50.820,- Kč pro Plzeňský kraj, na zajištění dopravní obslužnosti,
5. schválilo Prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p.č. 1966/6 a 1966/5 v k.ú.městyse Chudenice,
6. schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě se ZŠ a MŠ Švihov,
7. schválilo účetní uzávěrku MŠ Chudenice a rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondu
odměn a do rezervního fondu,
8. schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2018,
9. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017,
10. schválilo ratifikaci smlouvy se společností Arrow-Agri, s.r.o v souvislosti s nákupem hákového nosiče
kontejnerů, 10ks kontejnerů a drtiče biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) v celkové hodnotě
1.686.100,- Kč bez DPH.
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 15.5.2018 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. schválilo přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora kultury v PK
pro rok 2018“ na akci „Rok Jaroslava Kvapila v Chudenicích“,
3. schválilo přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Zachování a obnova
pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní památky 2018“ na akci „Chudenice, sokolovna čp. 136“,
4. č. 2018-03-4
schválilo ratifikaci SoSB s f. ProjektEl, s.r.o na zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby na pozemku městyse p.č.445/4 v obci Lučice, v souvislosti s výstavbou sloupku el.
vedení NN,
5. schválilo souhlasné vyjádření k žádosti f. MontProjekt a.s. v souvislosti s opravou vedení kabelů NN
na pozemcích městyse v lokalitě Podskalí,
6. schválilo revokaci bodu č. 2017-05-11 usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.9.2017 a schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 228 v k.ú. městyse Chudenice, jehož součástí je stavba
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 454 v k.ú. městyse Chudenice, v lokalitě za prodejnou COOP v Chudenicích,
schválilo pověření člena zastupitelstva pana Bc. Davida Klímy k přijímání prohlášení o vstupu do manželství v době od 1.7.2018 do 30.9.2018,
schválilo vydání souhlasného stanoviska k záměru výstavby rodinného domu p. Koláře v obci Lučice
na pozemku p.č. 341/2 v k.ú. městyse Chudenice,
vzalo na vědomí Rozp. opatření č. 1/2018 a schválilo Rozp. opatření č. 2/2018,
neschválilo poskytnutí dotace Lince bezpečí,
projednalo žádost pí. Kolajové o odprodeji areálu koupaliště ve Slatině a rozhodlo o vyzvání žadatelky
k upřesnění její žádosti a budoucího záměru s areálem,
schválilo pí. Hončíkové úpravu plochy a vjezdu před domem čp. 24 v Chudenicích, v rozsahu dle její
žádosti.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 30.5.2018 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018,
3. schválilo výsledky výběrového řízení na stavbu „Dopojení vrtu HV6 v obci Chudenice“ a sepsání
smlouvy s dodavatelem f. Aqua Šumava,
4. schválilo sepsání smlouvy se SMS ČR o zřízení „Pověřence“ v souvislosti s právními úpravami dle nařízení GDPR,
5. schválilo poskytnutí dotace chudenické farnosti ve výši 15.000,- Kč na pořízení nového zabezpečovacího zařízení v kostele Sv. Jana Křtitele, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
6. vzalo na vědomí „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chudenice“,
7. schválilo výsledek výběrového řízení na stavbu „Nová hasičská zbrojnice pro JSDH Chudenice“ a sepsání smlouvy s dodavatelem stavby f. Zetes Klatovy,
8. schválilo uvolnění finančních prostředků na el. energii, pro napuštění koupaliště ve Slatině,
9. schválilo pověření starosty k podpisu dodatků smluv v souvislosti s právními úpravami dle nařízení
GDPR.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.6.2018 v zasedací
místnosti úřadu
1. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018,
2. schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018,
3. vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2017,
4. schválilo bez výhrad závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2017,
5. schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2017,
6. schválilo sepsání smlouvy s firmou DaKan, předmět smlouvy - přezkoumání hospodaření městyse
Chudenice v roce 2018,
7. schválilo přijetí účelové dotace ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Chudenice - program „2018 Příspěvek na opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“,
8. schválilo přijetí účelové dotace ve výši 54.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje -program „Bezpečné branky 2018“ do rozpočtu městyse Chudenice, jako příspěvek na akci „Bezpečné branky pro TJ
Sokol Chudenice“,
9. schválilo přijetí účelové dotace 200.000,- Kč, z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse
Chudenice, jako příspěvek na akci Sokolovna „Oprava střechy a teras“ ,
10. schválilo přijetí dotace ve výši 250.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR z programu „Péče o vesnické
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny“ na akci „Chudenice Sokolovna č.p. 136 opravy střechy teras“,
schválilo sepsání SoD s firmou Tesařství Matějka jako se zhotovitelem akce Sokolovna „Opravy střechy a teras“,
schválilo přijetí účelové dotace ve výši 400.000,- Kč z programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2018“ na akci „Chudenice-rekonstrukce ČOV, etapa2“,
vzalo na vědomí žádost pana Bendy ke změně ÚP č. 1,
schválilo počet zastupitelů pro další volební období 2018-2022 v počtu 11 členů,
schválilo zřízení Jednotky SDH městyse Chudenice vydáním nové zřizovací listiny,
schválilo prodej pozemku p.č. 228 v k.ú. Chudenice,
schválilo prodej pozemku p.č. 454 v k.ú. Chudenice,
schválilo realizaci úvěru od společnosti ČSOB, a.s. ve výši 17.000.000,- Kč pro městys Chudenice,
na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Chudenicích,
schválilo zajištění úvěru od společnosti ČSOB, a.s. zástavním právem k nemovitosti budovy úřadu
městyse Chudenice, Kvapilova 215,
schválilo záměr pronájmu bytu v Čechově ulici 162,
vydává změnu č.1 ÚP Chudenice formou opatření obecné povahy, kde je popsán postup pořizování
se všemi termíny,
schválilo pověření starosty k sepsání smlouvy s technickým dozorem investora, koordinátorem BOZP
a autorským dozorem v souvislosti s realizací výstavby nové hasičské zbrojnice.

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 26.9.2018 v zasedací
místnosti úřadu
1. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018,
3. schválilo TJ Sokolu Chudenice podání žádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci programu „Program materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“ a zajištění spolufinancování do výše 100% nákladů
této akce poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu městyse Chudenice,
4. schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „MAS Pošumaví – IROP – technika pro JSDHO“ na pořízení čtyřkolky a dalšího technického vybavení a sepsání smlouvy se zhotovitelem studie
proveditelnosti Mgr. Kamilem Pikhartem,
5. vzalo na vědomí informace o dalším postupu řešení rekonstrukce nástavby hasičské cisterny Tatra
815 CAS,
6. schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska č.p. 246
za původních podmínek,
7. pověřilo starostu městyse k jednání na dotčených úřadech v záležitostech směřujících ke zřízení Obytné zóny, či zóny Tempo v části ulice Na Bojištii a Roubalova,
8. schválilo vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Chudenice za těchto podmínek: pouze pro instalaci technologie chovu včel, rozměry 70 m2, maximálně 10 včelstev, doba
pronájmu – doživotně pro osobu nájemce,
9. pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků mezi městysem Chudenice a Zemědělskou akciovou společností Koloveč,
10. pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separovaný odpad, mezi
městysem Chudenice a firmou EKO-KOM a.s.,
11. revokuje bod č. 2018-5-20 usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne
28.6.2018,
12. schválilo poskytnutí částky 5.000,- Kč na sbírku na pomoc obci Prameny, vyhlášenou Sdružením
místních samospráv ČR, jehož je městys Chudenice členem,
13. neschválilo žádost fi. Aquašumava s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stavby vrtu HV6,
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14. schválilo vyhlášení záměru na pronájem části střešních a půdních prostor budovy bývalé ZŠ čp. 215
za účelem umístění telekomunikační technologie.
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 1.11.2018
v restauraci Stará škola
č. 1. schválilo program jednání
2. schválilo funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou,
3. schválilo volbu starosty, místostarosty, předsedy a členy kontrolního a finančního výboru veřejnou
volbou,
4. schválilo volbu dvou místostarostů,
5. zvolilo starostou pana Martina Dolejše,
6. zvolilo místostarostou pana Mgr. Marcela Bezděka,
7. zvolilo místostarostou pana Davida Žáka,
8. schválilo zřízení tříčlenného kontrolního a finančního výboru,
9. zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jana Přibáně,
10. zvolilo členy kontrolního výboru paní Jiřinu Librovou a pana Miroslava Macána,
11. zvolilo předsedkyní finančního výboru paní Jitku Egermayerovou,
12. zvolilo členy finančního výboru Ing. Marii Šavlovou a paní Drahomíru Bouberlovou,
13. zvolilo předsedkyní kulturní komise paní Lenku Homolkovou,
14. stanovilo měsíční výše odměn neuvolněných zastupitelů takto: místostarosta 12.400,- Kč, předseda
výboru 1.200,- Kč, člen výboru 900,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600 Kč,
15. pověřuje pana Martina Dolejše, pana Mgr. Marcela Bezděka, pana Davida Žáka a paní Dagmar
Stelzerovou, jako osoby pověřené k přijímání prohlášení o vstupu do manželství.
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.11.2018 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2018 a č. 9/2018
3. vzalo na vědomí informaci o provozování pobočky České pošty v Chudenicích
4. schválilo podpis smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Chudenice mezi městysem
Chudenice a p. Zdeňkem Mlnaříkem
5. schválilo záměr pronájmu prostor v budově č.p. 246 sloužících k podnikání
6. schválilo umístění sjezdů na pozemky p.č. 1385/7 a 1385/8 z pozemku p.č. 2017/2 k.ú. Chudenice
7. souhlasilo s poskytnutím účelové dotace ve výši 26 000,- kč ČSV Chudenice na pořízení kompresoru
a schválilo sepsání veřejnoprávní smlouvy
8. schválilo výjimku z počtu dětí v MŠ na nejvyšší možný počet 28 dětí a vzalo na vědomí žádost paní
zast. ředitelky MŠ o úpravu obkladů a dlažby v kuchyni MŠ a zapracování této investice do návrhu
rozpočtu pro r. 2019
9. zamítlo žádost p. Vargy se závěrem, že městys umožní p. Vargovi vstup na pozemek za účelem provádění oprav na jeho domku
10. schválilo návrh fin. příspěvku pro ZŠ Švihov na žáky částkou 1000,- na žáka, celkem 42 tisíc korun
formou účelové dotace a souhlasilo s vyhotovením veřejnoprávní smlouvy
11. projednalo a schválilo směrnici k evidenci, vymáhání a úročení pohledávek a stanovilo v souladu se
směrnicí k evidenci, vymáhání, úročení hladinu významnosti ve výši 100 000,- pro konfirmaci pohledávek a závazků
12. č. 2018-8-12 projednalo žádost pí. Gabriely Bláhové o pronájem nebyt. prostor a schválilo vyhlášení
záměru pronájmu místnosti č.5 v budově bývalé ZŠ
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SEZNAM VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH AKTIVIT V PRŮBĚHU ROKU 2018
nákup a instalace kontejnerů a štěpkovače
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Záblatí
připojení vrtu HV6
instalace nové větve vodovodu - výstavba úpravny vody u vodojemu
výměna oken a dveří v MŠ
instalace laviček na vyhlídkách a posezení u obrázku
oprava sokolovny – oprava teras u vstupu
stavba hasičské zbrojnice

SEZNAM VYBRANÝCH POTENCIÁLNÍCH AKCÍ NA ROKY 2019 - 2022
V následujících letech budeme usilovat o potenciální realizaci následujícího výčtu akcí. Naplnění těchto
plánů bude pochopitelně odvislé od finanční situace, dotační podpory a reálných kapacit městyse. Každé
aktivitě samozřejmě předchází její příprava, která má několik fází, počínaje vyhodnocením její smysluplnosti, následné diskusi mezi vedením městyse a zastupitelstvem, projektové a dokumentační přípravě,
vyhledáním adekvátního dotačního titulu, podáním žádosti atd.
• strategický plán rozvoje obce - pořízení
• sportovní areál na Jalovčí - rekonstrukce a modernizace
• ČOV - dokončení rekonstrukce
• průtah obcí – komunikace, infrastruktura
• sokolovna - pokračování v rekonstrukci a stabilizaci budovy
• Starý zámek - renovace fasády
• rybníky – Lučice, náměstí Chudenice – odbahnění a rekonstrukce
• obecní komunikace – opravy
• lesy – výsadba, těžba, boj s kůrovcem a suchem
• výstavba rodinných domů – zasíťování pozemků
• veřejné osvětlení - kompletní renovace
• původní budova hasičské zbrojnice – rekonstrukce
• budova MŠ – kuchyně – obklady a dlažby
• budova bývalé ZŠ, úřad – rekonstrukce topení, zateplení, okna
• kotelna bývalé ZŠ – renovace komínového tělesa
• komplexní pasportizace infrastruktury městyse - komunikace, veřejné osvětlení, vodovod,
kanalizace, vegetace atd.
• zřízení záložních vodních zdrojů ve spádových obcích
• hasičská cisterna Tatra CAS 32 - celková rekonstrukce
• krajinná tvorba – analýza, následné úkony
• naučná stezka Chudenicko – zřízení a propagace
• drobné sakrální objekty – renovace
• vyhlídková místa, lavičky – osazení vhodných pozic

FINANCE OBCE
Vážení občané,
úvodem nám dovolte seznámit Vás se shrnutím hospodaření za celé uplynulé čtyřleté období, kdy došlo ke zvolení zastupitelstva v novém složení.
Městys vykazoval po celé období přebytek rozpočtu a tím mohl finančně participovat na všech realizovaných investicích a opravách.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Údaje v tis. Kč
Přebytek

2015
+ 5 080

11

2016
+ 6 043

2017
+2 588

Úroveň celkových příjmů a výdajů korespondovala s objemem realizovaných investic,
kde jsme byli omezeni převzatými dluhy a úvěrovým zadlužením.
2015
2016
2017
Celkové příjmy
27 747
21 320
20 478
Celkové výdaje
22 667
15 277
17 792
Za hlavní parametr na celkových příjmech se jeví dynamika daňových příjmů.
2015
2016
2017
Daňové příjmy
8 935
9 928
11 470
/12 300 předpoklad/
A jako nejdůležitější ukazatel hospodaření obce je provozní saldo.
2015
2016
2017
Provozní saldo
4 105
6 147
5 902

2018 k 30.9.
+ 2 328

2018 k 30.9.
17 871
15 543
2018 k 30.9.
9 250

2018 k 30.9.
5 227

Na základě těchto nadprůměrných výsledků lze konstatovat následující:
• Konsolidovaly se dluhy, náklady na úrocích jsou v minimální výši
• Úspory obce uspokojivě rostou
• Obec potěšitelně získává investiční dotace jako hlavní zdroj financování investic
• Snižuje se objem dlouhodobého dluhu
Jistě i výše zmíněné rozhodlo při letošních volbách a jsme rádi, že naši občané nám opět dávají důvěru
pokračovat v nastaveném trendu a podílet se spolu s nimi na zvelebování všech obcí patřících do naší
samosprávy a ve zlepšování kvality podmínek pro život a společenské vyžití.
A v následující části Vás seznámíme s hospodařením v roce 2018.
Rok 2018 – údaje v tis. Kč – skutečnost
31.12.2017
30.3.
30.6.
30.9.
Celkové příjmy
20 478
5 571
12 321
17 871
Celkové výdaje
17 792
4 137
8 380
15 543
Přebytek
2 686
1 434
3 941
2 328
Nižšího přebytku bylo dosaženo z důvodu provedených investic ve výši 4 873 tis. Kč a oprav ve výši
1 254 tis. Kč. Ke konci roku tyto výdaje významně vzrostou o zahájenou výstavbu hasičské zbrojnice
a dokončenou akci připojení nového vodovodního vrtu. Dotace na tyto akce obec obdrží až
v roce 2019 a 2020.
Přehled příjmů dle určení k datu:
31.12.2017
Daňové příjmy
11 470
Vlastní činnost
6 703
Ostatní
2 005
Čistý provozní výsledek:
31.12.2017
5 902

30.3.
3 769
1 575
132

30.6.
6 611
3 345
2 365

30.9.
9 250
5 017
3 604

30.3.
1 557

30.6.
3 459

30.9.
5 227
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Pozitivní vývoj v růstu daňových příjmů pokračuje a je očekáváno daleko vyšší překročení schváleného
rozpočtu v příjmech /rozpočet 15 635 tis. Kč, k 30.9.po provedení rozpočtových opatření činí příjmy
již 17 871 tis. Kč. V ostatních transferech od státu je již přijatá investiční dotace na hasičské zásahové
vozidlo ve výši 1 901 tis.Kč a ostatní neinvestiční transfery ve výši 1 703 tis. Kč s určením na ostatní
prováděné akce, např. sokolovna, výměna oken MŠ apod.
K 30.9.2018 činí splátky dvou úvěrů 1 790 tis. Kč. Velmi pozitivní jsou vynaložené náklady na úroky,
které u úvěru na výstavbu bytových domů činí 127 tis. Kč a u úvěru výstavby Zahradní ulice pouze 14 tis.
Kč od počátku roku.
za Finanční výbor při zastupitelstvu městyse Chudenice Ing. Marie Šavlová

VOLBY ČR 2018 – výsledky
Volba prezidenta ČR 2018

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01.
– 13.01.2018
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Chudenice
Tabulka: Obec Chudenice – souhrnné informace
Obec Chudenice – souhrnné informace
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasů
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
1. kolo 1
1
100,00 603
348
57,71
348
345 99,14
2. kolo 1
1
100,00 595
393
66,05
393
392 99,75
úplné zobrazení
Tabulka: Obec Chudenice
Obec Chudenice
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
strana příslušnost hlasy % hlasy %
číslo
příjmení, jméno, tituly
1
Topolánek Mirek Ing.
Senátoři
BEZPP
9
2,60 X
X
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Občan
BEZPP
21 6,08 X
X
3
Fischer Pavel Mgr.
Senátoři
BEZPP
32 9,27 X
X
4
Hynek Jiří RNDr.
Poslanci REAL
3
0,86 X
X
5
Hannig Petr Mgr.
Poslanci Rozumní 3
0,86 X
X
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Poslanci ODA
5
1,44 X
X
*7 Zeman Miloš Ing.
Občan
SPO
171 49,56 243 61,98
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Senátoři
BEZPP
34 9,85 X
X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan
BEZPP
67 19,42 149 38,01
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
úplné zobrazení
Zpět: Okres Klatovy – výběr obce
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Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018
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Volby do zastupitelstva městyse Chudenice 2018
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INFORMOVANOST OBČANŮ

Způsoby informování:
• nové 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
• facebookový 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
Milí spoluobčané,
ráda bych poděkovala za přízeň všem našim čtenářům a účastníkům všech knihovních akcí. V knihovně
vše pokračuje dle projektů vytvořených v minulých letech. Knihovna se svou aktivitou zaměřuje na všechny věkové kategorie, od Sovičky, přes Rusalku až po VU3V.
Sovička
V Sovičce nastalo několik nových změn. Po nástupu Marušky Macánové do zaměstnání se
vedení klubíku ujala Lucka Zábranová a Sovička se přesunula ze středy na úterý dopoledne,
od 9 do cca 11 hodin. V letních měsících se
maminky s dětmi scházely na hřišti (a to jak
na Jalovčí, tak u Sokolovny) a nyní ke sportovním aktivitám v cvičebně nově přibylo i tvoření
a malování v Tvořilce. V létě se Sovička vydala 2x na celodenní výlet. Jednou do Merklína
podívat se na zvířátka do NS Bijadla a podruhé
na hrad do Velhartic.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Kroužek Rusalka
Kroužek Rusalku navštěvuje v průměru 12 dětí od 7 – 14 let. Letošní
rok jsme zahájili s dětmi Tříkrálovou sbírkou. Podařilo se nám dát
dohromady tři skupinky, dvě obešly Chudenice a třetí spádové obce.
Děkujeme dodatečně všem, kteří nám otevřeli a přispěli na dobrou
věc. Za pár týdnů se na nás můžete těšit znovu. Děti z Rusalky už
se moc těší :-) V rámci tohoto projektu navštěvuje pravidelně naší
knihovnu a kroužek Rusalku paní ředitelka oblastní charity v Klatovech, Bc. Marie Malkusová a když to zdraví dovolí, tak i někteří
obyvatelé Domova pokojného stáří z Klatov. Děti z kroužku se v létě
také zapojily do prázdninových tvořivých dílen a hlavně od září začaly s vytvářením výrobků do adventního
stánku na Rozsvícení vánočního stromu. Výtěžek z tohoto prodeje půjde opět na zakoupení deskových
her do knihovny, které si můžou čtenáři zapůjčit na 1 měsíc domů.
Již teď z čeho vybírat.
V říjnu začaly v prostorech Kulturního centra fungovat další dva nové
kroužky pro děti:
• Liché pondělky od 16-17 hod Rybářský kroužek pod vedením
pana Ulrycha
• Sudé pondělky od 16-17 hod Včelařský kroužek pod vedením
pana Kadlece
Noc s Andersenem
Děti měly i v tomto roce možnost zúčastnit se dvou Nocí v knihovně.
Na jaře proběhla Noc s Andersenem, kde jsme z nabízených témat
zvolili 8O. výročí od vydání prvního dílu Rychlých šípů od Jaroslava
Foglara. Děti jsme seznámili jak s panem spisovatelem, tak s partou Rychlých šípů. Provedli jsme je Stínadly, kde plnily tajemné úkoly, vyzkoušely si několik hlavolamů včetně ježka v kleci a nakonec
je čekala velká Vontská bitka v tělocvičně. Noci se zúčastnilo 30
dětí + 4 na stanovištích. To už ale byla maximální kapacita, kterou
knihovna nabízí. Druhá Noc v knihovně se konala v září a téměř
celá byla v režii starších dívek z kroužku Rusalka (Adélka G., Niki
R., Naomi V. a Niki Ž.). Dívky vymyslely příběh, vyrobily dekorace a zahrály si hlavní postavy. Této noci se
zúčastnilo 25 dětí.
Další Noc s Andersenem je celorepublikově v plánu 29.3. 2019. Z nabízených témat jsem vybrala Staré
řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, jednoho z kmenových autorů nakladatelství Albatros, které oslaví
v příštím roce 70. výročí.
VU3V
Virtuální univerzita třetího věku je otevřena pro seniory již druhým
rokem. V letošním roce studenti absolvovali tyto semestry:
• 3. semestr – Kouzelná geometrie – zahájení únor 2018
• 4. semestr – Cestování - co jste možná nevěděli – zahájení říjen
2018
V příštím roce nás čekají další dva semestry, které si studenti sami
volí.
• 5: semestr – Život a dílo Michelangela Buonarotti - zahájení
únor 2019
Senioři, potažmo seniorky, které navštěvují VU3V v Chudenicích, spolu navázaly pěkné přátelství a celá
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skupina se pravidelně schází i mimo přednášky. Za toto jsem velmi ráda a ze srdce jim přeji, aby jim jejich
elán, přátelství a radost z těchto setkání vydržely po mnoho let. Zároveň je tato skupina otevřená novým
zájemcům o studium.
Filmové pátky
V lednu letošního roku vznikl jeden nový projekt a to zimní Filmové pátky. Jedná se o celorepublikový
projekt Promítej i ty, do kterého se může přihlásit kdokoliv, kdo má veřejný prostor a promítací techniku.
Jedná se výlučně o dokumentární filmy, zahraniční tak i domácí, jež nám chtějí svým obsahem sdělit něco
důležitého k zamyšlení.
• 12.1. – Hiphop – erace – Nový Zéland
• 9.2. - 10 miliard – co máte na talíři – Německo
• 4.5. – Gayby Baby - Austrálie
Přednášky
V posluchárně knihovny městyse Chudenice se konaly tyto přednášky:
• 26.1. Historie hradu Nový Herštejn – archeolog Mgr.Petr Kastl
• 23.2. Izrael – Jordánsko –muzikanti Miroslav Jiřík, Jaroslav Pleticha, Josef Babka a Jan Hrdina
• 20.4. Mudr. Karel Slavoj Amerling – prof. Vikor Viktora
• 18.5. Vznik a zánik vojenského útvaru Doubrava – Josef Ondřejka
• 19.10. Historie hradu Rýzmberk – archeolog Mgr. Petr Kastl
• 16.11. Kanada městem i přírodou – fotograf Zdeněk Mlnařík
Auto/cyklo vycházky
Vycházky se již konají 4. tým rokem a jsou stále velmi oblíbené. První
vycházka byla brzy na jaře a přesto, že bylo venku pod nulou, účast
byla veliká. Vycházky probíhají 1x za měsíc mimo prázdniny. Všechny
výlety byly plné zážitků a převážně krásného počasí. To se pokazilo až
při posledním výletu, kdy byla po ránu mlha a pošmourno, nakonec
i vylezlo slunce a my se zahřáli na hradě u ohně.
• 25.3. Nový Herštejn – průvodce archeolog Mgr. Petr Kastl
• 22.4. Na Bělýšov s botanikem Ing. Janem Burešem
• 20.5. Vojenský útvar Doubrava – průvodce Josef Ondřejka
• 24.6. Rozhledna Kožich a naučná stezka Čertovo Břemeno
• 16.9. Rozhledna Křížový vrch, přírodní rezervace Metálka – průvodci Ing. Jan Bureš, Mgr. Marcel Bezděk
• 20.10. Hrad Rýzmberk – průvodce archeolog Mgr. Petr Kastl
V letošním roce nás ještě čeká poslední vycházka a to tradiční
Zimní vycházka okolo Chudenic, která se koná 30.12.2018, sraz
v 10 hodin Na městečku. Trasa vede přes Kaničky, kde nás čeká horké občerstvení, přes
Kvapilova jezírka do Staré školy na oběd. Všichni jsou srdečně vítáni.
Další akce:
• 13.4. Noc v knihovně – Jaroslav Foglar – Rychlé šípy – 80. let od 1. vydání
• 26.4. Keramická dílna s Ivanou Macánovou – jarní dílna
• 26.7. Voskohraní – tvořivá dílna
• 2.8., 9.8., 16.8., 23.8. - Léto s batikou - tvořivé čtvrtky
• 14.9. Noc v knihovně – Záhada vesmírné lodi kapitána Wolfgangstera
• 7.11. Keramika s Ivanou – vánoční dílna
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Zájmová þinnost - budova ZŠ Chudenice
RybáĜský kroužek -

liché pondČlky 16 - 17 hodin

Pro všechny malé zájemce o rybaĜení
Vede: Karel Ulrych


VþelaĜský kroužek -

sudé pondČlky 16 - 17 hodin

Pro všechny malé zájemce o vþelaĜení
Vede: Josef Kadlec


DČtský klubík Soviþka -

úterý 9 - 11 hodin

Pro maminky s dČtmi na mateĜské dovolené
Vede: Lucie Zábranová


Kroužek Rusalka - TvoĜilka – liché þtvrtky16 -17 hodin
Pro všechny malé zájemce o tvoĜení
Vede: Lenka Homolková



Kroužek Rusalka - Hraní her –

sudé þtvrtky 16 - 17 hodin

Pro všechny malé zájemce o zábavu a soutČžení
Vede: Lenka Homolková


Fotbal junioĜi – pátek 16 -17 hodin - TČlocviþna
Pro všechny malé zájemce o fotbal
Vede: Václav Fremuth


Univerzita 3. vČku -

stĜedy 13 - 15 hodin

Pro zvídavé seniory a seniorky
Vede: Lenka Homolková


www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Dotace
V letošním roce jsme využily dvou dotačních projektů. Z plzeňského kraje se nám podařilo získat dotaci
na kroužek Rusalku - Tvořilku na materiál a pomůcky spojené s vyráběním a tvořením.
Druhá dotace byla v rámci daru. Jedná se o projekt Česká knihovna, což je projekt Ministerstva kultury
podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro
děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. Knihovny si
mohou zdarma objednat až 20 titulů z nabízeného seznamu knih.
Knihovna jako každý rok nakupuje nové tituly, které přizpůsobuje požadavkům čtenářů a také využívá
možnosti tzv. Výměnného fondu, který nám zapůjčuje Městská knihovna Klatovy. Jedná se až o 300 titulů
ročně.
Srdečně zvu všechny občany, aby se přišli do naší knihovny podívat, a ti co nečtou mohou alespoň přinést
staré knihy do Knihobudky ve vestibulu úřadu nebo vyřazené oblečení do Hadrníku, který se nachází v 1.
patře Kulturního centra. Obě tyto služby jsou velmi oblíbené a využívané.
Těším se na všechny stávající i nové čtenáře i v dalším roce a všem přeji pohodové Vánoce plné lásky.
Na shledanou v dalším roce,
Lenka Homolková - knihovnice

STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Letošní rok 2018 byl ve znamení hned několika významných výročí, které jsme na zámku nemohli opomenout. Jim jsme věnovali během celého roku velkou pozornost.
V první řadě jsme se věnovali našemu nejslavnějšímu rodákovi, Jaroslavu Kvapilovi, od jehož narození
letos uplynulo 150 let. V rámci oslav tohoto výročí jsme pořádali hned několik akcí, z nichž ta první - pochod „Po stopách Jaroslava Kvapila“ byla hned na začátku letošní turistické sezóny. Pochod byl úspěšný
a zúčastnila se ho i rodina mistra Kvapila. Trasa byla dlouhá cca 7 km, začínala v rodné síni J. Kvapila
v chudenickém muzeu, šlo se přes Sad Hany Kvapilové, alej mládí, hrob J. Kvapila, ke Kvapilovo jezírkům
a končilo se opékáním buřtů u Bolfánku. Akce se zúčastnilo cca 250 zájemců. Během hlavní sezóny byla

připravena na zámku i výstava „Jaroslav Kvapil a opera Rusalka“, na kterou jsme měli zapůjčené kostýmy
z Národního divadla v Praze, medaile a vyznamenání, včetně obrazů s portréty J. Kvapila od jeho rodiny.
Připravena byla i přednáška, kterou jsme připravili ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví
v Praze a nesla název „Literární svět J. Kvapila“. Kvapilovo oslavy jsme završily 23. 9. 2018 Vzpomínkovým dnem (pietním aktem u pamětní desky, zádušní mší, besedou s vnoučaty, koncertem na nádvoří
a položením věnců na hrob). Tohoto aktu se zúčastnili zástupci rodiny, Národního divadla, Veliké lóže
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

20

Chudenický zpravodaj 2018

ČR a mnoho dalších hostů. Všechny tyto akce se
konaly za podpory Městyse Chudenice a s finanční podporou Plzeňského kraje a rodiny Jaroslava
Kvapila.
Další výročí – sto let republiky, jsme si na našem
zámku připomněli už v červnu akcí „Chudenice
za Císaře pána“. Oslovily jsme skupinku nadšenců
v Brně a přijeli k nám s četnickou stanicí, dobovými
kostýmy a vybavením četnictva. Celý den se hrály
a zpívaly staropražské písničky v podání souboru
seniorek z Dobřan, které vystupují pod názvem
„Dobřanské bábinky“ a samozřejmě nechyběla ani
módní přehlídka módy První republiky. Spolupracovali jsme s Městysem Chudenice také na vydání vzpomínkové pohlednice k tomuto významnému výročí.
Připomněli jsme si také 265. výročí narození Josefa Dobrovského, po kterém se jmenuje naše muzeum,
a to slavnostním koncertem kytarového virtuóza Lubomíra Brabce.
Zapomenout ve výčtu akcí nelze na „Jarní koncert ZUŠ Staňkov, dětský den – který byl letos ve znamení
„Srazu princů a princezen“, ani na tradiční červencové denní a noční oživené prohlídky a pouťový program
s výstavou květin, ohnivou show, či vystoupením Šermdivadla Clatonia. U příležitosti dvaceti let dobrovolných brigád na našem zámku jsme uspořádali koncert na nádvoří pod názvem „Zámecká padesátka“
– oslava 50. brigády pracovního nasazení.
Z výstav připomeneme Emmu a Báru Srncových, kteří na zámku vystavovali během léta, 777 kouzelných
medvědů a medvídků, či výstavu herce a malíře Adama Nováka. Ten vystavoval místo paní Evy Pilarové,
která ze zdravotních důvodů na konci srpna rok plánovanou výstavu musela zrušit.
Ze známých osobností náš zámek letos navštívil vedle herečky a malířky Báry Srncové a jejího manžela
hudebníka a moderátora Petra Rajcherta, i televizní moderátor a básník Karel Voříšek, a to během úžasného literárního večera, při kterém ho doprovázelo
hudební uskupení MYMO. A klid nebyl ani v listopadu a v prosinci, kdy jsme na zámku měli výstavu betlémů a výstavu k filmu Za ranních červánků
a Krampus show. Díky patří všem vystavovatelům,
kteří nám své betlémy zapůjčily (z Chudenic manželé Košanovi a paní Čadová, pan Poláček z Mlázov, paní Straková z Andělic, pan Tykvart z Křenic a další). V tomto období i případné zájemce
provedeme zkrácenou prohlídkou zimním zámkem
a ve spolupráci s SDH Chudenice jsme připravili
Krampus show.
Na mnoha akcích jsme spolupracovali se SDH
Chudenice, kteří nám kromě zajištění občerstvení
při akcích také pomohli při stěhování nábytku, čištění okapu a podobně. Moc jim děkujeme.
Na našem zámku však nežijeme jen akcemi. Když
nejdou návštěvníci, máme spousty jiných povinností. Vedle správce objektu a stálého průvodce jsme měli letos k dispozici tři brigádníky, kteří
se dle možností střídali a vypomáhali při zajištění
a hladkém průběhu chodu zámku a akcí. Díky
nim se nám podařilo také střídat volna a dovolewww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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né. Společně s brigádníky jsme museli zajistit pro zájemce z řad návštěvníků
prohlídky zámeckých expozicí, muzea
a kostela, prodej vstupenek a propagačních suvenýrů, sdělovat a vyhledávat turistické informace, denně uklízet veřejná
wc na nádvoří, udržovat prostranství kolem zámku, sekat trávu, hrabat listí, čistit okapy, ošetřovat lavičky, bílit interiéry
muzea a k tomu zajistit propagaci akcí,
rozesílat plakáty, tiskové zprávy, jednat
s médii a vyřizovat všechny náležitosti kolem zajištění akcí a jejich hladkém
průběhu. Rozhodně jsme se nezastavili
a práce je vždy nad hlavu. U nás na zámku totiž musíme dále minimálně 1x týdně (po zájezdu samozřejmě vždy) uklízet
34 veřejnosti přístupných místností. To
spočívá v šetrném ošetření historických
předmětů – nábytek, porcelán, obrazy,
knihy atd., mytí oken, podlah, vysávání
koberců a samozřejmě ošetřování květin
v nádobách a mnoho dalšího. A k tomu
spousty administrativy spojené se samotným provozem zámku. Kdo si nevyzkouší, neuvěří.
Čas ale musel zůstat i na další úpravy
a změny. Na chodbách a v saloncích byly
instalovány předměty, které jsme na zámek dostaly darem od občanů, a to jak lovecké trofeje, tak porcelán. Za finančního přispění Městyse Chudenice byly v interiérech zámku vyměněny koberce, instalovány
záclony a nová květinová výzdoba interiérů. Dokončeno bylo čištění sklepů, kam se po prohlídce statikem
instalovaly nové schody. Sklep se tak stane novou součástí prohlídkového okruhu zámku.
Co se vydavatelské činnosti týče, vydána byla pohlednice ke 100. výročí republiky, a připraven byl s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem kalendář na rok 2019. Vyšla i řada propagačních předmětů, skládaček,
odznaků. Připraveny jsou podklady pro nové publikace, které by mohli vyjít v příštím roce.
Vážení čtenáři Chudenického zpravodaje. I když letošní návštěvnost nedosáhla takové míry jako v loňském roce, přesto jsme se snažili ze všech sil propagovat městečko Chudenice a zdejší historii a pamětihodnosti, které nemají široko daleko konkurenci. Návštěvníci odjížděli nadšeni a plni odhodlání vrátit se
sem, do přenádherného koutu Pošumaví, kde na ně dýchá historie z každého rohu, znovu. Svědčí o tom
i mnohé zápisky v návštěvní knize. Určitě jsme prací, kterou jsme letos odvedly na správě zámku - Chudenicku ostudu neudělaly. Budeme rádi, když k nám na zámek – na prohlídky i akce budete chodit i vy,
místní. Pokaždé tu máme něco nového, zajímavého, což určitě zaujme i vás, kteří náš zámek a dějiny
městečka dobře znáte. My se o to budeme snažit i v příští turistické sezóně. Už nyní připravujeme projekty
a plány pro rok 2019.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, děkujeme vám všem za pomoc a těšíme se na vás v roce 2019.
S pozdravem a přáním krásných vánočních svátků
a v novém roce hlavně hodně zdraví a lásky
Miroslava Žáková a Ludvík Pouza
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE

Ve vedení mateřské školy jsem teprve od 4. 5. 2018, chtěla bych Vám alespoň několika slovy napsat, co
se za dobu mého působení událo a co nás ještě čeká.
I já bych chtěla v tomto školním roce zlepšit úroveň mateřské školky. Naše školka se zapojila do čerpání
prostředků prostřednictvím šablon ESF, jsou to šablony na realizaci projektových dnů, na IT podporu výuky nebo na aktivity zapojující do výuky odborníky z praxe či umělce.
Od září probíhá ve školce tancování s taneční skupinou Smile, kde se děti učí k lásce k pohybu, a myslím,
že si to všichni moc užívají.
Pro maminky se snažíme dělat různé přednášky o dětech, o snadném učení, aromaterapii, ale i něco pro
jejich krásu.
Ve spolupráci s vedením městyse Chudenice byly nakoupeny do naší školní jídelny nerezové stoly a police. Od firmy Macán projekce DS s.r.o., Miroslava Stuchla - kovovýroba a Petra Talafanta ze Lhovic jsme
obdrželi finanční sponzorské dary, které průběžně využíváme k nákupu nových didaktických pomůcek
a k rozvoji vzdělávání dětí. Tímto bychom chtěli všem našim sponzorům moc poděkovat.
Nyní k aktivitám mateřské školky v tomto školním roce 2018/2019
V tomto školním roce navštěvuje naši školku 25 dětí.
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Září 2018

V září jsme zavzpomínali na prázdniny, povídali jsme si společně o svých letních dobrodružstvích a zážitcích. Zavzpomínali jsme na prázdniny strávené u babičky, tety a u jiných známých a příbuzných. Seznámili
jsme se s novými kamarády, kteří přišli do naší školky. Na zpečetění našeho přátelství jsme vyrobili třídní
srdíčko s otisky našich ručiček. A pavučinu přátelství, která má naši třídu spojit v jeden celek. Společně
jsme poznávali naše značky a učili se nová pravidla třídy např. (Šnečkové, Kapičkové, Srdíčkové, Talířkové, Postýlkové). Paní učitelky seznámili nové děti s interiérem naší školky, s hračkami a s režimem dne,
který musíme všichni dodržovat.
Našimi kamarádi byli mravenci, hlavně jeden z knihy Ondřeje Sekory, kterému se říká Ferda. Poznávali
jsme jeho vlastnosti, jeho pracovitost, schopnost naslouchat ostatním. Chtěli jsme být jako on, tak nám
nezbývalo nic jiného, než si vyrobit jeho šátek, a alespoň se mu trochu přiblížit.
Protože je stále pěkné počasí, chodíme hodně ven, poznáváme podzimní plody, pozorujeme přírodu,
a také vlaštovky před odletem do teplých krajin a loučíme se s nimi. Povídali jsme si, ale i o jiných ptáčcích, kteří s námi zimu přečkávají a nikam se za teplem nestěhují. Hodně nás zaujal datel, kterému se říká
doktor lesa, datla jsme se pokusili vymodelovat, myslím, že velmi úspěšně. Také jsme si často tancovali
na písničku „Datel, datel“ od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, která nám vždy protáhla celé naše tělíčko
a hlavně zvedla náladu.
V září v naší školce proběhla Jablečná slavnost 2018. Pro nepřízeň počasí byla přesunuta do vnitřního
prostoru naší školky. Myslíme si, že nám to ale vůbec vadilo, i tak jsme si všichni užili jablíčkové soutěže,
kterých se mohli zúčastnit i naši rodiče. A soutěž o nejdelší jablečnou slupku vyhrála Andrejčina a Matyáškova maminka. Měli jsme radost, že mezi nás zavítali i tatínci. Dospělí si popovídali, děti pohrály, všichni
ochutnali úžasné jablíčkové dobroty a strávili tak příjemné odpoledne.
Na přelomu měsíce jsme přispěli se svými výrobky na Výstavu zahrádkářů a pochlubili se tak, co už všechno dovedeme.
Říjen 2018
V říjnu jsme se seznámili s podzimními pracemi na zahradě, povídali jsme si o práci na poli
a v zemědělství, začali jsme uklízet také naši
školní zahradu, hlavně spadaná jablka kolem
pískoviště. Popovídali jsme si o tom, proč listí
opadává a mění barvu. Dozvěděli jsme se něco
o podzimním počasí. Poznávali jsme různé druhy ovoce a zeleniny, podle vzhledu, ale i podle
chuti. A hlavně jsme si zdůraznili jaká je důležitost jejich vitamínů a minerálních látek v naší
stravě. Zapojovali jsme všechny naše smysly.
Pouštění draků je naše oblíbená podzimní aktivita, na kterou jsme se všichni celé září těšili
a společně jsme odpočítávali dny do naší Drakiády. Paní učitelky nám vysvětlovali, že nemáme
jen papírové draky na létání, ale že draci jsou i v pohádkách
Na konci měsíce října nás čekala Halloweenská party, plná soutěží a samozřejmě strašidel. Soutěže jsme
plnili na strašidelné stezce. Vyráběli jsme strašidýlka, pili kouzelné nápoje a také jsme se učili čarovat
pomocí kouzelné koule. To ale nebylo všechno. Ve třídě na nás čekala ještě kouzelnice paní Svatoňová,
která nám ukázala spoustu kouzelných chemických pokusů.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Listopad 2018

Začátkem listopadu proběhlo v naší školce
focení dětí, tentokrát s vánoční tématikou.
Čekala nás dvě divadelní představení, 22.
listopadu jsme se rozjeli autobusem na divadelní představení „Kašpárkovy pohádky“
do Klatov, 28. 11. přijelo pro změnu divadlo
za námi. Pilně jsme nacvičovali na předvánoční vystoupení, které nás čekalo v čase
Adventu. Kromě básniček a písniček, nacvičuje skupina Smile také tematické Čertí
tanečky. Abychom se na Vánoce patřičně
naladili, navštívili jsme 14. listopadu výstavu betlémů v místním Starém czerninském
zámku. Bylo to zajímavé, vánoční, poučné
a dýchalo to tou pravou vánoční atmosférou.

Co nás ještě čeká?

V prosinci si užíváme dny ve školce, čekáme na příchod čerta a Mikuláše, těšíme se z nadílky, kterou
přinesou. Učíme se nejen básničky a písně pro Mikuláše, ale také mnoho koled. Pak už jen čekáme
a čekáme, jestli k nám Ježíšek cestu najde. Užíváme si pocity štěstí, překvapení, touhy a radosti při rozbalování dárečků.
V lednu si přiblížíme některé zimní sporty, a jestli se naskytne možnost některé z nich si vyzkoušet, uděláme to. Domluvíme si, jaká pravidla musíme zachovávat, aby se nikomu nic nestalo.
V únoru si připomeneme, jak zima umí čarovat, jaké radosti a krásy nám dává, a hlavně také, na co bychom si právě v zimě měli dávat pozor.
Vžíváme se do tradic a veselí masopustu, poznáváme masky, které chodí v průvodu. Nezapomínáme ani
na zabijačkové hody.
V březnu se příroda probouzí a my vítáme první jarní hřejivé sluníčko. Pozorujeme první jarní květiny
na zahrádkách i na louce. Zjišťujeme, jak se na jaře probírají k životu stromy a keře, děláme pokusy s větvičkami.
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V dubnu se vydáváme na statek, kde potkáváme domácí zvířata. Víme, pro jaký užitek se chovají, a také
známe jejich mláďata. Využijeme též poznatky o přírodě a rostlinách.
V květnu se seznámíme se členy své rodiny, jejich úlohou doma či povoláním. Chápu rodinné vztahy a pojmenování kdo je kdo. Maminka, tatínek, dědeček, babička, sourozenci, vnoučata, rodiče.
V červnu prožíváme společně oslavu dne matek a připravujeme pro maminky a babičky nejen přání a dárečky, ale také společné odpoledne a malé vystoupení. Společně na zahradě mateřské školy oslavíme
Mezinárodní den dětí, kde soutěžíme, plníme úkoly a užíváme si radostné odpoledne s rodiči. Na závěr
školního roku se loučíme s předškoláky a uspořádáme táborák na rozloučenou.
Podrobnější informace
www.mschudenice.cz

o

naší

školce

můžete

najít

na

našich

webových

stránkách:

Příjemné vánoční svátky a úspěšný rok 2019 přeje za celý kolektiv Mateřské školy Chudenice
Štěpánka Jílková - ředitelka MŠ

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Stejně jako v minulých letech, tak i letošní rok byl velmi poznamenán dlouhodobým suchem a vysokými
letními teplotami. Na suchých svazích dochází k plošnému úhynu dřevin a to nejen těch citlivých na sucho.
Oslabení stromů využívají hmyzí škůdci, kteří pak úspěšně dokončují rozpad porostních skupin. Z posledního světového vývoje klimatu je zřejmé, že lesy, tak jak jsme je byli zvyklí vnímat a navštěvovat, ztratí část
své hospodářské funkce a budou stále důležitější jeho funkce ekologické a společenské. K tomu musíme
přizpůsobit nejen hospodaření, ale i náš vztah.
V obecních lesích bylo letos vytěženo opět více než tisíc kubíků dřeva a to se provádí pouze těžby suchých
a kůrovcem napadených stromů. Těžbu kůrovcového dřeva bude nutné dokončit a do konce března dřevo z lesa odvézt. Problémem je díky nadbytku dřeva na trhu jeho nízká výkupní cena. Stále je možné si
ze skládek odkoupit palivové dřevo. Aktuální cena je 605 Kč/plnometr. Po zaplacení určené skládky si ji
kupující sám z lesa odveze. Probíhají i samovýroby, bylo zadáno více než dvacet výřezů v množství přesahující sto dvacet metrů vyrobeného paliva.
Paseky po těžbě jsou zalesňovány odolnějšími druhy dřevin. Je otázkou, jak se budou vyrovnávat se
změnou klimatu. Proto je důležitá druhová pestrost podle jednotlivých stanovišť. V letošním roce byl podíl
zalesnění smrkem 10%, borovicí 30%, douglaskou 8%, zbylých 52 % tvoří tzv. meliorační a zpevňující
dřeviny (jedle, listnáče). Celkem bylo zalesněno 1,40 hektaru holin. V průběhu roku se podařilo hlavně
za pomoci pana J. Hartla uklidit většinu klestu po těžbách a připravit maximum ploch pro jarní zalesnění,
tímto mu za těžkou práci děkuji. V příštím roce je plánován podíl 77% melioračních a zpevňujících dřevin
na celkovém počtu 10 600 ks zakupovaných sazenic. Bude využita i přirozená obnova náletem ze semen.
S tím souvisí vyšší nároky na péči o kultury. Nejvíce viditelné bude množství nově vzniklých oplocenek
na pasekách. Je to státem dotovaná forma pomoci k úspěšnému založení nových porostů. Prosím proto
návštěvníky lesa, aby je nepoškozovali. Několik příštích let bude podstatným základem pro to, v jakém
stavu lesy předáme příštím generacím.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků.
Zdeněk Žihla - odborný lesní hospodář
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PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN O SOBOTÁCH
Úřad městyse Chudenice oznamuje občanům, že od 1.1.2019 dochází ke změně sobotních úředních hodin. S platností od 1.1.2019 bude na Úřadě městyse Chudenice otevřeno každou první sobotu v měsíci.
Důvodem k této změně je dlouhodobě nízká návštěvnost.

KONTEJNERY A KOMPLEXNÍ SYSTÉM NA BIOODPAD
Městys Chudenice získal dotaci prostřednictvím MŽP ČR, který je financován EU - Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí, díky které byly do Chudenic a spádových obcí pořízeny
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BRKO), TRAKTOROVÝ
NOSIČ KONTEJNERŮ a VÝKONNÝ MOBILNÍ DRTIČ ROSTLINNÉHO ODPADU (štěpkovač).
•

CHUDENICE:

1 ks garáže u bytovek v Zahradní ulici
1 ks u rybníka na Podskalí

•

BEZPRAVOVICE: 1ks na návsi pod bývalou hasičskou zbrojnicí

•

SLATINA:

1ks na návsi

•

LUČICE:

zde prozatím není, neboť je zde možnost ukládání BRKO na přilehlé ploše určené
k dočasnému uložení BRKO u bývalého objektu vepřína. Tam se v podstatě sváží
veškeré BRKO k dalšímu třídění a zpracování pro odvoz do komunitních kompostáren. Je tedy k diskuzi, zda má cenu kontejner někam umisťovat a odpad převážet
pouze malou vzdálenost na skládku.

•

BÝŠOV:

zatím není umístěn - je možnost umístit dle potřeb místních občanů, po domluvě

BIO-ODPAD - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD – pravidla pro ukládání
Co do kontejneru PATŘÍ
- ovoce a zelenina ze zahrad
- tráva, květiny, plevel
- drny se zeminou, košťály a celé rostliny
- zbytky rostlin, listí, seno, sláma, štěpka
- popel ze spalování dřeva
- větve keřů i stromů
Co do kontejneru NEPATŘÍ !!!
- plasty, papír včetně novin a letáků, sklo, kovy, tetrapack,
textil - PATŘÍ DO BAREVNÝCH KONTEJNERŮ
- nebezpečné odpady (léky, barviva, saponáty, čisticí prostředky, minerální oleje, baterie)
- zbytky z kuchyní jako čajové sáčky a kávový odpad včetně filtrů
- zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky aj.
- zbytky z kuchyní rostlinného původu, obsahující suroviny živočišného
původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
- zbytky z kuchyní živočišného původu (tuk, maso, kůže kosti, mléčné výrobky, vajíčka včetně skořápek aj.)
- zbytky z kuchyní jako oleje a rozpuštěné tuky
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- stavební odpady
- popel ze spalování uhlí
- pleny a jiné hygienické potřeby
- uhynulá zvířata
- vlna
- exkrementy zvířat, včetně podestýlky domácích zvířat

ÚŘAD MĚSTYSE APELUJE NA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ,
A DĚKUJE ZA SPRÁVNĚ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI
Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky za období od 11/2017 do 11/2018:
• 12.02.2018 - POŽÁR stohu slámy u obce Chocomyšl
• 07.03.2018 - POŽÁR domu Čechova ulice Švihov
• 11.03.2018 - TECHNICKÁ POMOC - rozvoz pitné a užitkové vody v obci
z důvodu havárie vodovodu
• 11.03.2018 - POŽÁR osobního automobilu u obce Černíkov
• 07.04.2018 - POŽÁR stohu slámy u obce Chocomyšl
• 19.08.2018 - POŽÁR seníku Agro Staňkov
• 28.08.2018 - POŽÁR louky a lesního porostu střelnice Ježovy
• 11.09.2018 - POŽÁR louky a lesního porostu u osady Vyšensko (prověřovací cvičení)
• 13.09.2018 - POŽÁR elektrického vedení VN u obce Křenice
• 21.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes komunikaci
u obce Chudenice
• 21.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes celou komunikaci u obce
Chudenice
• 21.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění větve visící nad komunikací u obce Chudenice
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes celou komunikaci u obce
Křenice
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu u komunikace u obce Chudenice
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes celou komunikaci u obce
Ptenín
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlých stromů přes celou komunikaci u obce
Chudenice
• 24.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes komunikaci u obce Ptenín
• 24.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes komunikaci u obce Všepadly
• 31.10.2018 - OSTATNÍ POMOC - transport pacienta (asistence ZZS) v obci Chudenice
• 09.11.2018 - POŽÁR listí a větví v obci Chudenice/Bělýšov
• 02.12.2018 - POŽÁR nízké budovy v obci Koloveč
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Mimo výše uvedené události, jsme byli
po celý rok nápomocni obyvatelům našeho
městečka.
Na začátku roku proběhlo kácení nebezpečného stromu v ulici Kvapilova. V dubnu jsme
kromě tří technických pomocí v obci (jednalo se o proplachování ucpané kanalizace),
také odstranili uhynulý strom u hl. komunikace v Bezpravovicích, který ohrožoval kolemjdoucí a kolemjedoucí vozidla. Dále jsme
absolvovali víkendový výcvik lanové techniky
v Krušných horách společně s horskou službou. U této příležitosti jsme navštívili JSDH
Boží Dar, která je zařazena také do kategorie JPO III, jako naše jednotka a vzájemně
si vyměnili zkušenosti a postupy ze zásahů.

Členové JSDH Chudenice při výcviku lanové techniky s členem
HORSKÉ SLUŽBY Stanislavem Kabešem
Foto: JSDH Chudenice

Tento rok bylo slavnostně předáno zásahové
vozidlo Mercedes - Benz. Jedná se o technický dopravní automobil. Akce se zúčastnili zastupitelé obce, členové výjezdové jednotky, členové pozvaných jednotek, ředitel ÚO HZS Klatovy, vedoucí OO PČR ze Švihova a náš pan farář, který vozidlo
posvětil. Celou akci zaznamenala regionální televize FILM Pro z Klatov.

Členové JSDH Chudenice u příležitosti slavnostního předání zásahového vozidla DA Mercedes-Benz
Foto: Josef Beník

Před začátkem koupací sezóny jsme pomáhali občanům ze Slatiny vyčistit koupaliště, ale největší zásluha
samozřejmě patří jim, protože si na tom dali opravdu záležet. Všichni víte, že tento rok byl extrémně suchý.
Nejvíce jsme to pocítili právě v letních měsících, kdy docházelo k nadměrnému úbytku pitné i užitkové
vody. Byl vyhlášen zákaz zalévání a napouštění bazénů z obecního řadu. Aby obyvatelé nepřišli o svou
úrodu, byli jsme nuceni pomoci. Každý týden, nebo ob týden, jsme rozváželi užitkovou vodu občanům,
kteří na svých zahrádkách pěstují ovoce a zeleninu. Věřte, že to bylo velice časově náročné, jelikož jsme
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tuto činost vykonávali dlouho do večera a po své pracovní době. Doufáme, že se touto pomocí podařilo
alespoň z nějaké části zachránit vaší úrodu o kterou pečujete na svých zahradách.
Jednotka se každý měsíc vzdělává teoreticky i prakticky, pečuje o svěřenou obecní techniku. Úroveň naší
jednotky se každoročně zvyšuje, jak v oblasti vybavenosti, tak v oblasti vzdělávání, což je velice důležité
pro správné a kvalitní provedení zásahu. Od ledna 2019 budeme nabírat nové členy na pozici hasič, popř.
strojník. Kdo bude mít zájem stát se jedním z nás a být součástí integrovaného záchranného systému ČR,
ať neváhá a kontaktuje nás.
Velice si vážíme všech, kteří nás v naší práci podporují!

SDH CHUDENICE
Začátek roku 2018 jsme zahájili tradičně hasičským plesem, který se konal v tělocvičně bývalé základní školy. Účast na plese byla veliká. Velice si vážíme toho,
že o náš hasičský ples je ze strany místních občanů stále veliký zájem a všem
zúčastněným velice děkujeme za podporu této akce.
Zima se chýlí ke konci a v našem městečku se dne 03.03. koná masopustní
průvod, na kterém se každoročně podílí SDH společně se Sokolem Chudenice
a v neposlední řadě také místní občané. Večer byl ve znamení masopustní veselice v tělocvičně bývalé základní školy.
Poslední dubnový den jsme společně vztyčili máj, který zdobil naší obec až
do konce května.
V květnu, přesněji 19.5., se naše družstvo SDH zúčastnilo okrskové soutěže v Biřkově. Na této soutěži
jsme se umístili na prvním místě a získali tak putovní pohár starosty okrsku. Z této soutěže jsme postoupili
do okresního vyřazovacího kola v Mochtíně. Dne 26.05. jsme byli pozváni na netradiční soutěž do Nezdic, kde jsme se
umístili až na osmém místě.
Následující měsíc jsme se zúčastnili, již
zmiňovaného okresního vyřazovacího
kola v Mochtíně. Odsud jsme bohužel odjížděli s neplatným pokusem a umístěním
na posledním místě.
Letošního nadměrně horkého a suchého července jsme pořádali na místním
fotbalovém hřišti MEMORIÁL VÁCLAVA
ZOUBKA, který se tento rok, díky Josefu Brabcovi ml., velice vydařil a podpořilo
ho mnoho hasičských družstev i diváků.
Chtěli bychom také poděkovat našim fot- Členové SDH Chudenice při přípravě sportovního požárního útobalistům, že nám poskytli jejich zázemí ku ( MEMORIÁL VÁCLAVA ZOUBKA )
Foto: Miroslav Štefl
a my mohli tuto akci zrealizovat.
V červenci jsme byli také pozváni na netradiční hasičskou soutěž do Červeného Poříčí, kde soutěžíme
každý rok a umístili se na šestém místě.
V měsíci září se konaly ve Starém zámku dožínky, kde jsme zařizovali obsluhu pro zúčastněné.
Asi největší událostí tohoto roku byly oslavy ke 100. výročí vzniku samostatného Československa, kde náš
sbor uctil památku padlých chudenických vojáků, kteří položili své životy za naší samostatnost, svobodu
a demokracii.
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Členové Sboru dobrovolných hasičů v Chudenicích předali pod stromeček v chudenické školce dětem
hračky. V rámci propagace hasičské činnosti a motivace potenciálních mladých hasičů se rozhodli chudenicti hasiči předat od Ježíška hračky s hasičskou tématikou. Stejně tak budou z jejich strany předány v
rámci charitativní akce hračky na onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.

Členové čestné stráže SDH Chudenice při uctění památky padlých chudenických vojákův obou světových válkách
Foto: Josef Beník

Rok 2018 se nám pomalu chýlí ke konci a společně se potkáváme u rozsvicování vánočního stromečku,
kde jsme si pro vás připravili vitamínové občerstvení, abyste se lépe vypořádali s chladným venkovním
počasím a zahájili tak období vánočních svátků pohodově.
Nejbližší plánované akce, kde se s námi potkáte:
• 21.12.2018 od 19 hod. – Výroční valná hromada v tělocvičně bývalé ZŠ
• 25.01.2019 od 20 hod. – Hasičský ples konaný v tělocvičně bývalé ZŠ
Na závěr bychom chtěli popřát všem krásné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů do roku 2019.
Zástupce velitele jednotky a velitel Sdružení dobrovolných hasičů Tomáš Pfeifer
Přejeme všem krásný, pohodový a hlavně úspěšný nastávající rok 2019
HASIČI CHUDENICE
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ODDÍL KOPANÉ
Další rok činnosti bude za pár dní minulostí i pro chudenické fotbalisty. Nesl se ve znamení lítých bojů o udržení v elitní okresní třídě. Po březnovém třídenním soustředění přišlo v jarní části ročníku 2017/18 nepředpokládané výsledkové i herní trápení
a skončilo až díky skvělému čtyřzápasovému finiši v samém závěru soutěže, kdy tým
poskočil na konečné osmé místo. Vyhnul se tím na poslední chvíli reálně hrozícímu
sestupu.
Podzimní část ročníku 2018/19 začala vítězným utkáním v azylu únějovického hřiště, kdy Chudenice
na úvod soutěže porazili tradičního rivala z Janovic. Naplnilo se však heslo „první vyhrání z kapsy vyhání“,
takže po sedmi kolech se oddíl krčil u dna tabulky s úsměvnými čtyřmi body a vážnost situace začala samozřejmě na hráče i fanoušky doléhat. Nebýt železnorudských existenčních problémů, bylo by odrážení ode
dna mnohem obtížnější, takto po vysokém vítězství na Rudě znovu přišlo doufání v lepší fotbalové časy. Dvě
následné remízy a závěrečné nečekané, ale vybojované vítězství v Hradešicích, sice v konečném podzimním účtování znamenaly nelichotivé 12. místo při zisku 13 bodů, avšak napomohly k přiblížení se rivalům,
se kterými bude na jaře 2019 pravděpodobně sváděn nejeden tuhý boj o setrvání v okrese. Střeleckou
vyrovnanost potvrdil tradičně Jan Soupír, autor 18 branek, za ním následuje vítěz jarní části „střeleckých
závodů“ Pavel Vachtl, který díky malé podzimní produktivitě skončil na gólech třinácti. Nepříjemným průvodním znakem herního projevu byla po dobu celého podzimu velká marodka, kvůli zranění či jiným zdravotním
problémům odehrál tým sezonu s neustále se měnící sestavou. Nevyrovnanost výkonů v jednotlivých utkáních s sebou přinesla do týmu i mnoho nervozity. Kritika morálky a disciplíny hráčů, která zazněla poprvé
již v únoru na Výroční členské schůzi, nepadla na úrodnou půdu. Svědčí o tom letošní opětovné množství
žlutých (32 - jaro, 28 - podzim) i červených karet (6-jaro, 2- podzim). Na tomto poli čeká vedení FO ještě
hodně výchovné práce.
Fotbalový oddíl však nežije jen činností soutěžní. I přes nelichotivou pozici, na které budou fotbalisté přezimovat, je parta mladých kluků pod vedením široké skupiny zkušených sportovních funkcionářů hodně soudržná a společenská. Realizuje se proto také v dalších činnostech, ovlivňujících život v obci. Organizováním
sportovních a kulturních akcí nabízejí spoluobčanům různé možnosti volnočasového vyžití. V roce 2018 se
proto konal již 13. ročník turnaje v malé pouťové kopané, po jehož skončení následovala v prostorách hřiště
„1. chudenická fotbalová pouťotéka“ s pěknou účastí a velmi kladným ohlasem. Nemalé úsilí si vyžádalo
také zorganizování říjnového běžeckého závodu „Chudenickým Žďárem“, letos proběhl již 3. ročník a i přes
krutou nepřízeň počasí v podobě první letošní sněhové nadílky se dostavil nečekaně vysoký počet běžeckých nadšenců z řad místních i přespolních, čímž bylo postaráno nejen o regulérní průběh, ale i hodně
příjemnou a pohodovou atmosféru. V závěru roku pak také prověří organizační schopnosti fotbalové party
další ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu o putovní pohár starosty městyse. Důležitou činností členů
oddílu je také péče o sportovní areál na Jalovčí. Děje se tak pomocí brigád, a to buď formou hromadných
akcí, vyžadujících větší počet práce chtivých rukou, popřípadě také formou pracovních aktivit jednotlivců či
menších skupin. První větší akce se konala již v březnu, kdy bylo třeba připravit hrací plochu pro regulérní
průběh jarní části soutěže zarovnáním hlubokých děr, vzniklých geologickou sondáží podpovrchových vrstev hřiště. Velkou akcí byla svépomocně provedena dlouho očekávaná a nezbytná výměna střešní krytiny,
okapů a svodů na kabinách.
Stav hrací plochy, její kvalita i sklon terénu již pár desítek let nabádají mnoho generací chudenických fotbalových činovníků k zamyšlení. Dlouhotrvající sucho v období letošního léta podobné myšlenky jen umocnilo.
Na základě příznivých výsledků geologického průzkumu se vlastník pozemku, městys Chudenice, rozhodl
vyslyšet dlouhodobé přání fotbaluchtivých občanů a využil možnost podání žádosti o dotační titul na vybudování multifunkčního sportoviště v areálu Jalovčí, jehož součástí by byly i terénní úpravy hrací fotbalové
plochy s umělým zavlažováním. Pokud by se daný záměr zdařil, byl by to nádherný dárek k 80. výročí zahájení fotbalové činnosti v Chudenicích.
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Do dotačního programu Bezpečné branky 2018, který realizuje Plzeňský kraj, byla podána žádost pod
názvem Bezpečné branky pro TJ Sokol Chudenice s požadavkem na 80 tis. Kč, přičemž odsouhlasená
výše dotace byla 54 tis. Kč. Městys Chudenice doplatil zbylou část a byly pořízeny nové moderní branky
v různých velikostech v počtu sedmi kusů.
Již druhým rokem existuje oddíl mládeže, který pod vedením mladých adeptů trenérského umění z řad aktivních fotbalistů pravidelně a s chutí trénuje. Zdá se, že dozrává doba, kdy ve spolupráci s některým z blízkých fotbalových oddílů najdeme společnou řeč a přihlásíme odpovídající mládežnickou soutěž do systému
fotbalové asociace. Z hlediska dotační politiky poskytovatelů dotací i FAČRu, se tento krok v blízké budoucnosti bude jevit jako zcela nezbytný. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že i přes herní potíže v několika utkáních
členové fotbalového oddílu TJ Sokol Chudenice stále hýří aktivitou a chutí do další činnosti. Dobře si uvědomují, že jejich sportovní vyžití, provozované na dobrovolné bázi, by nebylo reálné bez přispění městyse
Chudenice a mnoha dalších nezištných sponzorů, kterým patří obrovské poděkování. Rovněž si uvědomují,
že bez divácké kulisy by jejich počínání bylo nudné a skoro zbytečné. Díky za přízeň proto tímto rovněž vyjadřují početné obci fanouškovské za celoroční podporu, a to i ve chvílích, kdy se ne vše dařilo tak, jak by
mělo. Více o činnosti FO Chudenice najdou zájemci na stránkách oddílu www.sokolchudenice.cz nebo
na chudenickém fotbalovém facebooku, jehož adresu lze dohledat na stránkách městyse Chudenice.
Pěkné svátky přeje sekretář fotbalového oddílu ing. Karol Žák

ODDÍL HÁZENÉ

V roce 2018 tvořila oddíl národní házené dvě družstva; oddíl žen
a oddíl mužů. Obě družstva hrají
oblastní přebor a jaro 2018 znamenalo především dohrávku soutěžního ročníku 2017/2018. Muži skončili na skvělém 3. místě s 19 body
a skóre 342:318, ženy se 14 body
obsadily 5. místo (skóre 232:224).
V podzimní části nového ročníku
2018/2019 si lépe vedou muži,
kteří se s 12 body a skóre 146:129
drží na třetí příčce tabulky. Ženy se
od jara musí vyrovnávat s řadou zranění a plněním mateřských povinností některých hráček, a tak zatím
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vybojovaly pouhé 4 body, které stačí jen na 7. (předposlední) místo
tabulky. Miroslav Černý, který vstřelil v podzimní části 69 branek, je
druhým nejlepším střelcem OP, Kristýna Kacerovská je s 64 brankami na 3. místě střelkyň OP.
Chudenickou tělovýchovnou jednotu tvoří již řadu let oddíl národní
házené a fotbalový oddíl. V poslední době ale reprezentuje chudenický Sokol také Petr Urban, který se účastní řady běžeckých závodů. Nutno podotknout, že se v mnohdy velké konkurenci běžců
dokáže neztratit.
Kromě tréninkové přípravy a mistrovských utkání tradičně oddíl
NH pořádá házenkářský bál, podílí se na organizaci masopustního
průvodu, organizuje házenkářský „srandamač“ a oslavy Mezinárodního dne dětí. Ty se nám letos posunuly až do srpna, kdy jsme
ve spolupráci s fotbalisty, chudenickými hasiči a knihovnou uspořádali „Námořnické odpoledne“. Počasí nám přálo a děti i rodiče
si odpoledne náležitě užili, jen slíbená „pěna“ musela být z důvodu
zásahu místních hasičů zrušena. Tak příště.
Příjemně strávené svátky přeje Jiřina Zoubková

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ CHUDENICE
Naše organizace získala v letošním roce několik nových členů, v současné době je
nás 43. Rádi bychom mezi sebou uvítali i další spoluobčany jak z Chudenic, tak
blízkého okolí. Scházíme se 1x za měsíc na členské schůzi.
V březnu proběhla výroční schůze, kde jsme za přítomnosti pozvaných hostů zhodnotili rok 2017. Chtěli bychom touto cestou poděkovat chudenickým hasičům, kteří
nám poskytli svou klubovnu, kde se několik členských schůzí konalo.
Rok 2018 jsme zahájili hromadným nákupem sadbových brambor, jak pro členy, tak
i ostatní občany Chudenic. V dubnu jsme upravili okolí pomníku H. Kvapilové a průběžně pečujeme o záhony na náměstí.
Na členských schůzích proběhly 3
přednášky. S dlouholetým spolupracovníkem p. Divišem o pěstování zeleniny a dále pak dvě naše členky připravily přednášku o čínských bylinách
v naší zahrádce a o okrasných dřevinách.
V červnu byly spuštěny webové stránky:
http://www.zahradkari.cz/zo/
chudenice, které kromě informací
o dění v naší ZO přinášejí spoustu
krásných fotografií výpěstků a květin
z chudenických zahrádek.
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Výstava našeho spolku proběhla v říjnu
za účasti vystavovatelů i z jiných ZO. Své
výrobky představily šikovné chudenické
ženy, děti z mateřské školky a tvořilky,
což výstavu značně obohatilo. Výstavu
navštívilo cca 140 lidí.
Na rok 2018 nám Úřad městyse Chudenice poskytl dotaci ve výši 15 000,Kč. Plánovaný zájezd se neuskutečnil,
dotace bylo tedy použito na renovaci
vchodových dveří do moštárny a nákup
lisovacích plachetek a roštů.
Chtěli bychom tímto poděkovat ÚM
také za to, že poskytl finance na zakoupení nové drtičky jablek. Při letošní velké úrodě jablek nám nová drtička práci
usnadnila. Celkem jsme moštovali 6x a bylo vymoštováno přes 10 tun jablek.
Poslední akcí v tomto roce byla spoluúčast na rozsvícení vánočního stromku, kde jsme měli stánek s vánočními dekoracemi.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně zapojují do naší činnosti a Úřadu
městyse za dobrou spolupráci a podporu.
Do nového roku 2019 přeje všem občanům Chudenic hodně zdraví a štěstí
Josef Řeřicha - jednatel ČZS ZO Chudenice

ZO ČSV CHUDENICE - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Vážení občané, včelaři, přátelé,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chtěl bych i já vyhodnotit tento rok
z pohledu nás včelařů.
Začátek roku byl ve znamení větších mrazů, které naštěstí netrvaly příliš dlouho a ve většině případů neměly zásadní vliv na naše včely. Rovněž se často
střídaly mrazivé dny s těmi teplejšími, ale na to si již budeme muset zvyknout.
Období zimy naštěstí brzy skončilo, a tak místo jara přišlo rovnou téměř letní
počasí, které trvalo skoro do konce října. Většina z nás možná proto očekávala
nadprůměrnou snůšku medu, ale ta ve většině případu nebyla. Snůška medu byla spíše průměrná, avšak
druhého (lesního), spíše podprůměrná. Přesto bych tento rok z pohledu včelařů vyhodnotil jako dobrý.
Léčení včelstev probíhalo dle předem určeného harmonogramu a to hlavně díky jednotlivým asistentům
pro léčení a zodpovědným přístupem všech včelařů. Můžeme říci, že i díky tomu v naší organizaci nedošlo
k většímu úhynu včelstev. Tímto bych chtěl hlavně poděkovat těm, kteří provádí zimní ošetření aerosolem,
při kterém není co závidět. Hlavně v tomto směru neusnout na vavřínech a tato léčení nepodceňovat. Jak
můžeme vidět z okolních organizací - tak k úhynům dochází většinou tam, kde některou fázi léčení nějak
„ošálí“.
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A teď něco ke společenskému dění v organizaci. 17. března 2018 ve Staré škole proběhla Výroční schůze, kde byli přítomní seznámeni s činností včelařského spolku v uplynulém roce a rovněž s hospodařením
a dalšími organizačními záležitostmi. Nutno přiznat, že v tento den bylo velmi nepříznivé počasí, přesto
bych chtěl vyzvat ostatní včelaře k vyšší účasti na těchto důležitých akcích.
Koncem června jako každoročně se uskutečnil na včelíně „Včelařský podvečer“, spojený s občerstvením
a harmonikou. Ten se také vydařil, dorazilo okolo 60 - ti účastníků.
V průběhu roku jsme se ještě zúčastnili některých výročních schůzí okolních organizací a aktivů pořádaných okresní organizací.
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. Byla zde představena minivýstava úlů
a dalších včelařských pomůcek.
Rovněž jsme se společně účastnili na zahrádkářské výstavě u nás v Chudenicích, tam jsme se prezentovali ukázkou živých včel v proskleném úle a ukázkou dalších úlů.
Pan Kadlec taktéž vede včelařský kroužek při naší základní organizaci. Zde bych se trochu pozastavit
a nějakým způsobem bych se pokusil apelovat k vyššímu zapojení dětí do této činnosti, která je celospolečensky prospěšná a rovněž slouží k užitku samotných včelařů.
Nyní bych chtěl ještě zmínit neméně důležitou věc. Ke konci roku jsme zakoupili nový kompresor k aerosolovému vyvíječi pro léčení včel pomocí aerosolu. Stávající kompresor je starý téměř 20 let a jeho účinnost je na hranici životnosti. Nový kompresor byl po dohodě objednán již na jaře, dodán byl začátkem listopadu. Je to přenosný komplet s benzinovým čtyřtaktním motorem, kompresorem a dalšími náležitostmi
v ocelovém rámu. Cena tohoto kompletu je 26 600 Kč, přičemž z toho téměř celá částka bude uhrazena
z prostředků městyse. Bylo to schváleno zastupitelstvem městyse koncem listopadu. Za tento nemalý
finanční příspěvek ze strany městyse bych chtěl touto cestou zastupitelstvu poděkovat. Jinak s kompresorem se již pracovalo a funguje bez problémů, tak doufejme, že tomu tak bude i nadále.
Jako každé zimní období, tak i nyní probíhají besedy - přednášky o včelaření, které se konají ve Staré
škole 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.
I letos můžeme prohlásit, že o včelaření v působnosti naší organizace je celkem zájem. K 1. září 2018
naše organizace měla 40 členů s 343 včelstvy.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům klidné a příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku
hlavně zdraví, trochu štěstí a úspěchy už se dostaví samy. Včelařům pak, aby jim nadále bzučely včely
po celý rok a aby medu bylo trochu více než letos.
Ing. Karel Kuneš - jednatel ČSV ZO Chudenice
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SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH V ROCE 2018

LEDEN
• NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BOLFÁNEK, Bolfánek, Otisk o.s.
• 6.1. POSLEDNÍ LEČ - Myslivecký spolek Žďár Chudenice - restaurace Stará škola, hudba Klatovské heligonky
• 6.- 7.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Chudenice – Knihovna
• 12.1. FILMOVÉ PÁTKY - film HIPHOP-ERACE, Knihovna
• 19.1. HASIČSKÝ BÁL – SDH Chudenice, tělocvična ZŠ, hudba: Malá muzika Nauše Pepíka
• 26.1. NOVÉ POZNATKY O HRADU NOVÝ HERŠTEJN VE STŘEDOVĚKU – přednáška Mgr. Petra
Kastla - knihovna
ÚNOR
• 4.2. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE v restauraci Stará škola
• 9.2. FILMOVÉ PÁTKY, film 10 MILIARD - CO MÁME NA TALÍŘI?, Knihovna
• 10.2.HÁZENKÁŘSKÝ BÁL - TJ Sokol Chudenice, tělocvična ZŠ, kapela Eroplán
• 23.2. IZRAEL-JORDÁNSKO, cestopisná přednáška v podání klatovských muzikantů J.Babky,
M.Jiříka, J.Pletichy a J.Hrdiny, Knihovna Chudenice
BŘEZEN
• 3.3. MASOPUSTNÍ PRŮVOD, TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice
• 3.3. MASOPUSTNÍ BÁL, TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice, tělocvična ZŠ, hudba Schmiddleboys
• 10.3. VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SPOLKU v restauraci Stará škola v Chudenicích
• 23. 3. KAREL SLAVOJ AMERLING, přednáška profesora Viktora Viktory, Knihovna
• 25. 3. HRAD NOVÝ HERŠTEJN, auto/cyklo vycházka s archeologem Mgr. Petrem Kastlem
DUBEN
• 5.4. DIVADELNÍ ZÁJEZD DO PRAHY na komediální hru TERASA, Městys Chudenice
• 7.4. KONCERT vokálního sboru PILSEN VOICE, kostel Sv. Jana Křtitele
• 8.4. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE, restaurace Stará škola
• 14.4. JARNÍ KONCERT NA ZÁMKU CHUDENICE-účinkuje Dechový orchestr Junior ZUŠ Staňkov,
Starý czerninský zámek Chudenice
• 28.4. PO STOPÁCH JAROSLAVA KVAPILA , pochod, Starý czerninský zámek Chudenice, Městys
Chudenice a Otisk o.s.
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KVĚTEN
• Květen - 777 KOUZELNÝCH MEDVĚDŮ A MEDVÍDKŮ, výstava, Starý czerninský zámek
• 6.5. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE S PŘEDNÁŠKOU, v restauraci Stará škola
• 18.5. VZNIK A ZÁNIK VOJENSKÉHO ÚTVARU DOUBRAVA - POLEŇ, přednáška pana Josefa Ondřejky, Knihovna
• 20.5. AUTO/CYKLOVYCHÁZKU NA VRCH DOUBRAVU s přednáškou v místě o bývalém VÚ
DOUBRAVA - POLEŇ s Nprap Josefem Ondřejkou. Knihovna
• 20.5. ZÁMEK PLNÝ ZDRAVÍ, Starý czerninský zámek
• 26.5. MUZEJNÍ NOC S KARLEM VOŘÍŠKEM A SKUPINOU MYMO, Starý czerninský zámek
• 26.-27.5. VÝSTAVA HUB, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
ČERVEN
• Červen - 777 KOUZELNÝCH MEDVĚDŮ A MEDVÍDKŮ, výstava, Starý czerninský zámek
• Červen - VÝSTAVA RUSALKA, která se koná v rámci akce Rok Jaroslava Kvapila, Starý czerninský
zámek
• Červen - VÝSTAVA KLOBOUKY PRVNÍ REPUBLIKY, Starý czerninský zámek
• Červen - VÝSTAVA EMMA, obrazy malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• 2.6. ZÁMEK DĚTEM, Starý czerninský zámek
• 3.6.. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE, v restauraci Stará škola
• 3.6. VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ EMMA malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• 16.6. CHUDENICE NEJEN ZA CÍSAŘE PÁNA, Starý czerninský zámek
• 20.6. LITERÁRNÍ SVĚT JAROSLAVA KVAPILA, přednáška Památníku národního Písemnictví, Starý
czerninský zámek
• 23. 6. HOSPODA NA MÝTINCE, představení Bukovských ochotníků, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 24.6. AUTO/CYKLO VYCHÁZKA k rozhledně Kožich u Libákovic. Knihovna
• 24.6. O CHYTRÉM KAŠPÁRKOVI A ZTRACENÉ PRINCEZNĚ, loutkové představení Divadelního
spolku Dolňáček, Starý czerninský zámek
• 29.6. MAGDALENA URBANOVÁ A DUNA BAND – koncert, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
ČERVENEC
• Červenec -VÝSTAVA EMMA, obrazy malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• 5.7. DENNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY na téma ZÁMECKÉ „OSMIČKY“ aneb Co všechno se v Chudenicích mohlo stát v letech, končících číslicí „8“?, Starý czerninský zámek
• 7.7. MEMORIÁL VÁCLAVA ZOUBKA - „Hasičská soutěž“ - SDH Chudenice
• 10. – 11.7. CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ, Cirkus Jung, hřiště za ZŠ
• 25.7. VOSKO-HRANÍ, tvořivá dílna pro veřejnost, Knihovna
• 27.7. POUŤOVÁ ZÁBAVA – SDH Chudenice, hudba Míla Šobr, tělocvična ZŠ
• 28.7. POUŤ SVATÉ ANNY, slavnostní průvod a mše u kaple Sv. Anny
• 28.7. MALÁ POUŤOVÁ KOPANÁ – 13. ročník, TJ Sokol Chudenice, hřiště Na Jalovčí
• 28. – 29. 7. POUŤOVÝ PROGRAM - Starý czerninský zámek
výstava denivek a gladiol
staročeský rukodělný jarmark
„mušketýři“- šermdivadlo Clatonia
denní oživené prohlídky – téma „tajuplné dědictví,
ohňová show
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SRPEN
• Srpen - VÝSTAVA EMMA, obrazy malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• Srpen - LÉTO S BATIKOU, workshopy v Knihovně městyse Chudenice
• 11.- 12.8. JMÉNO, divadelní představení divadla Verze, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 17.8. KYTAROVÝ RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE, Starý czerninský zámek
• 19.8. NÁMOŘNICKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI, TJ Sokol Chudenice ve spolupráci s SDH Chudenice, hřiště Na Jalovčí
• 24.8. „O KOUZELNÉM JABLKU“, promítání pohádky, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 25.8. HOUSLOVÝ KONCERT, Koncert žáků zakladatelky České Suzuki asociace Jany Hrabaňové,
Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 31.8. PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND & support GREEDIES, koncert, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
ZÁŘÍ
• Září VÝSTAVA OBRAZŮ ADAMA NOVÁKA, Starý czerninský zámek
• Září VÝSTAVA FOTOOBRÁZKŮ ZPĚVAČKY EVY PILAROVÉ, Starý czerninský zámek
• 2.9. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, rybník Na městečku
• 2.9. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE v restauraci Stará škola v Chudenicích.
• 14.9. NOC V KNIHOVNĚ, Záhada vesmírné lodi kapitána Wolfgangstera
• 15.9. ZÁMECKÁ PADESÁTKA, koncert kapel MAJKL BAND a 1/2 REBEL, Starý czerninský zámek
• 16.9. AUTO/CYKLO VYCHÁZKU do přírodní lokality Metálka a na rozhlednu Křížový vrch u Chotěšova, Knihovna
• 23.9. DEN JAROSLAVA KVAPILA V CHUDENICÍCH, v neděli 23. září 2018 od 13:00, Starý czerninský zámek
• 28.-30. 9. VÝSTAVA K 65. VÝROČÍ OBNOVENÍ SPOLKU ZAHRÁDKÁŘŮ V CHUDENICÍCH, tělocvična ZŠ
ŘÍJEN
• Říjen VÝSTAVA ADAMA NOVÁKA – OBRAZY, Starý czerninský zámek
• 7.10. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE v hasičské klubovně
• 19. 10. HISTORIE HRADU RÝZMBERK, přednáška archeologa Mgr. Petra Kastla, Knihovna
• 21.10. AUTO/CYKLO VYCHÁZKA NA HRAD RÝZMBERK spojená s
• přednáškou archeologa Petra Kastla přímo na hradě, Knihovna
• 28.10. 3. ROČNÍK BĚHU CHUDENICKÝM ŽĎÁREM, TJ Sokol Chudenice pod záštitou Úřadu
městyse Chudenice, hřiště Na Jalovčí
• 12.10. PUTOVÁNÍ ZA CZERNINY II. – zájezd na hrad a zámek Jindřichův Hradec, Starý czerninský
zámek
• 28.10. OSLAVA 100 LET REPUBLIKY, Městys Chudenice spolu s SDH Chudenice, nám. Míru
Mše svatá za padlé v kostele Sv. Jana Křtitele
Slavnostní vysazení Lípy republiky
Slavnostní položení věnců u Pomníku padlých
Koncert vokální skupiny Tutti Voci z Plzně
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LISTOPAD
• Listopad – VÝSTAVA ZA RANNÍCH ČERVÁNKŮ, Starý zámek Chudenice
• Listopad - VÝSTAVA BETLÉMŮ, Starý zámek Chudenice
• 4.11. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE v hasičské klubovně
• 7. a 21.11. VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA, Knihovna Chudenice
• 9.11. LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD NA BOLFÁNEK, Rodiče s podporou Městyse Chudenice a občanským sdružením Otisk o.s.
• 16.11. KANADOU AŽ ZA HRANICE USA, přednáška chudenického fotografa Zdeňka Mlnaříka,
Knihovna Chudenice
• 18.11. ÚKLID AMERICKÉ ZAHRADY s hrabáním a odvozem listí, Otisk o.s.
• 25.11. ZÁJEZD DO DIVADLA do Prahy na výpravný příběh Vánoční Koleda, Městys Chudenice
• 30.11. KONEC STARÝCH ČASŮ, ANEB OD MONARCHIE K REPUBLICE, přednáška klatovského
archiváře pana Jana Jiráka, Starý zámek Chudenice
PROSINEC
• 1.-15.12. VÝSTAVA ZA RANNÍCH ČERVÁNKŮ, Starý zámek Chudenice
• 1.-15.12. VÝSTAVA BETLÉMŮ, Starý zámek Chudenice
• 1.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, Městys Chudenice
• 2. 12. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŮZE, v restauraci Stará škola
• 7.12. MIKULÁŠSKÁ TANCOVAČKA PRO DĚTI, pořádají rodiče s podporou městyse Chudenice
• 8.12. KRAMPUS V CHUDENICÍCH, SDH Chudenice, Starý zámek Chudenice a Městys Chudenice
• 30.12. ZIMNÍ VYCHÁZKA OKOLO CHUDENIC, Knihovna

Na Úřadě městyse Chudenice si můžete zakoupit
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ na rok 2019 tentokrát na téma
Fotografie Chudenicka od autora Zdeňka Mlnaříka
za cenu 129 Kč. Udělejte radost sobě či svým blízkým.
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Krásné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku
a šťastný nový rok 2019

přejí zaměstnanci Úřadu městyse Chudenice
a celý kolektiv autorů Chudenického zpravodaje.

