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1. Pohyb obyvatelstva
Matriční zpráva
V naší obci a okolních spádových obcích žilo k 31. 12. 2016 celkem 743 obyvatel. Největší pohyb obyvatelstva
v tomto roce byl v Chudenicích a ve Slatině.
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Počet sňatků konaných v Chudenicích
Naše městečko Chudenice je oblíbeným a vyhledávaným místem k pořádání svateb. K tomuto účelu
slouží hned několik míst v našem kraji. V zimě obřadní síň v budově úřadu, v ostatních ročních
obdobích pak Velká jídelna ve Starém zámku, a v posledních letech jsou též vyhledávaná krásná
přírodní zákoutí a to jak v Americké zahradě, tak i v Areálu Bolfánek, kde si snoubenci mohou vybrat
hned z několika variant. V letošním roce zde bylo uzavřeno celkem 22 sňatků.
Obřadní síň - úřad městyse Chudenice

1x

Areál Bolfánek + kaple sv. Wolfganga

12 x
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2. Místní samospráva
Zasedání zastupitelstva
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním bodům, kterými jsou: schválení programu
jednání, volba zapisovatele a volba dvou ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo se zabývá převážně ekonomickými
otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou, nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a
podobně. V závěru zastupitelstva v bodě „Diskuse“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům města vznášet
dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy. Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy
presentace a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.
Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu a
jsou uloženy spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu zastupitelstev a podrobnosti o
jednotlivých projednávaných bodech. Kopie záznamů jsou k dispozici na webových stránkách úřadu městyse
Chudenice www.chudenice.info. Z každého zastupitelstva je pořízen i zvukový záznam, který je též k dispozici
na webových stránkách úřadu.
Složení zastupitelstva zůstává stejné jako v předešlém roce.

1.
2.
3.
4.

5.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 15.1.2016 v restauraci „U Baláků“ Zastupitelstvo městyse Chudenice:
schválilo po úpravě program jednání,
provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a schválilo rozpočtové opatření č. 12,
schválilo bezúplatný převod pozemku č. 2045/1 v k.ú. Chudenice a pozemku č. 603 v k.ú. Lučice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městyse Chudenice, a pověřilo starostu ke zjištění podmínek
odkoupení pozemku č. 2018/1 v k.ú. Chudenice,
schválilo Knihovní řád,

6. projednalo a vzalo na vědomí návrh společnosti ČEZ na přemístění elektrického vedení pod zem v ulici Podskalí v
Chudenicích, a pověřilo starostu k projednání tohoto návrhu s účastníky případného dalšího řízení o překládce,
7. schválilo záměr pronájmu bytu v bytovém domě č.p. 307/7 v Chudenicích ul. Roubalova.
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 04.02.2016 v zasedací místnosti úřadu
- Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravě program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 13,
4. schválilo sepsání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod části pozemku
č. 1/14 v k.ú. Chudenice do vlastnictví městyse Chudenice,
5. schválilo sepsání smlouvy s Pošumavskou odpadovou společností s.r.o. na odvoz komunálního odpadu, kdy
podepsání smlouvy je podmíněno kontrolou této smlouvy právním zástupcem městyse, a zamítlo vstup městyse do
této společnosti jako společník,
6. schválilo prodej pozemku 1966/7 v k.ú. obce Chudenice panu Janu Librovi,
7. schválilo provedení kanalizační a vodovodní přípojky na pozemek p.č.2068 v k.ú. obce Chudenice,
8. schválilo poskytnutí dotace ve výši 45.300,- Kč pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti,
9. schválilo objednání průkazu energetické náročnosti budov u firmy PKV
10.schválilo prodej bytu č. 7 v bytovém domě č.p. 307 v Chudenicích ul. Roubalova,
11.schválilo vyhlášení záměru prodeje hasičského vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP, SPZ: KT 59-05.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného v zasedací místnosti úřadu dne 14.4.2016 - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo na vědomí usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. schválilo smlouvu na likvidaci bioodpadu s panem R. Tíkalem,

4. neschválilo Smlouvu o zajištění sběru odpadů ve sběrném dvoře v Klatovech s Pošumavskou odpadovou společností
s.r.o.,
5. vzalo na vědomí a projednalo možnost ukončení smlouvy s ČSOB Pojišťovnou,
6. schválilo vytvoření rezervního fondu Mateřské školky (MŠ),
7. schválilo účetní uzávěrku MŠ za rok 2015,
8. schválilo rozpočet MŠ na rok 2016,
9. vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu probíhajících dotačních programů, do kterých se městys zapojuje,
10.vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 3 a schválilo rozpočtové opatření č. 2,
11.schválilo Pravidla dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací,
12.schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Chudenice,
13.schválilo smlouvu se společností T-Mobile, ve vztahu k rozhledně Bolfánek
14.vzalo na vědomí žádost paní Fendtové, která zastupitelstvo požádala o pomoc při řešení občansko-právního
problému, žádost projednalo a určilo další opatření.
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 26.05.2016 v zasedací místnosti
úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
schválilo po úpravě program jednání,
provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva,
schválilo ukončení smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti společnosti ČSOB Pojišťovna a.s., za účelem
záměru sepsání smlouvy pro městys výhodnější se společností Generali Pojišťovna, a.s.,
schválilo jako zhotovitele nového dětského hřiště u Mateřské školky Chudenicích firmu TR Antoš, s.r.o,
schválilo sepsání smlouvy se společností GEPRO, spol. s.r.o. o dodávce
a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě,
vzalo na vědomí informaci o záměru společnosti ČEZ Distribuce, rekonstrukcí distribuční sítě nízkého napětí v ul.
Podskalí v Chudenicích,

9. schválilo poskytnutí dotací na činnost spolků z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací pro TJ Sokol Chudenice ve výší 20 tis Kč, SDH Chudenice ve výši 20 tis. Kč a ČZS
Chudenice ve výší 10 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito organizacemi,
10.vzalo na vědomí a projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2016,
11.vzalo na vědomí a projednalo žádost pana Jaroslava Řezáče, a pověřilo
12.starostu dalším jednáním ve věci za účelem odkupu pozemků nad koupalištěm u obce Slatina,
13.vzalo na vědomí informace o záměru výstavby nové hasičské zbrojnice v Chudenicích
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 30.06.2016 v zasedací místnosti úřadu
- Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. vzalo na vědomí zprávu auditora ing. Davida Vičara o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015,
4. schválilo Závěrečný účet městyse za rok 2015,
5. schválilo Účetní závěrku městyse za rok 2015,
6. schválilo sepsání smlouvy s auditorem ing. Davidem Vičarem o vykonání přezkoumání hospodaření městyse v roce
2016,
7. schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2016,
8. schválilo poskytnutí dotace z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací “
pro SDH Chudenice ve výši 15 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
9. schválilo rozdělení a převedení finančních prostředků Mateřské školy Chudenice do rezervního fondu a do fondu
odměn,
10.schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. ALFASTAV spol. s.r.o., jako se zhotovitelem stavebních úprav Sokolovny čp.
136 v Chudenicích.
11.schválilo sepsání Příkazní smlouvy s f. D.EU Consulting, s.r.o., jako se zpracovatelem veřejné zakázky malého
rozsahu nazvané „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích,
12.schválilo sepsání smlouvy s f. BSP Consulting o poskytnutí odborné pomoci v oblasti BOZP,

13.schválilo přijetí těchto dotací:
1) z dotačního titulu Plzeňského kraje:
a) PSOV PK 2016 - Projekty obcí, ve výši 300.000,- Kč na rekonstrukci kotelny v budově čp. 215 v Chudenicích,
b) Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2016 ve výši 40.000,- Kč na zvýšení atraktivity Americké
zahrady,
c) Příspěvek na odbornou přípravu v roce 2015 ve výši 6.000,- Kč pro Jednotku SDH městyse Chudenice,
2) z dotačního titulu SZIF MZ ČR: 40.250,-Kč, 15.750,-Kč, 16.240,-Kč, na renovaci drobných sakrálních objektů křížků v k.ú. městyse Chudenice,
3) z dotačního titulu MMR ČR - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 na dětské hřiště MŠ v Chudenicích ve
výši 142.505,-Kč,
4) z Ministerstva kultury ČR - Podpora péče o VPR, VPZ a KPZ - na opravu sokolovny ve výši 350.000,-Kč,
5) z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR VISK3 ve výši 43.000,-Kč na pořízení IT technologie v knihovně.
14.schválilo Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z lesních i mimolesních pozemků v k.ú. městyse Chudenice.
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.07.2016 v zasedací místnosti
úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. schválilo sepsání Smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti „Region“ se společností Generali Pojišťovna, a.s.,
4. schválilo prodloužení smlouvy na dobu neurčitou se společností ČSOB, a.s., na kontokorent ve výši 1.350.000,- Kč,
5. schválilo vítěze výběrového řízení f. Atosol jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215
v Chudenicích“,
6. schválilo sepsání Smlouvy o dílo s f. Atosol jako se zhotovitelem zakázky „Rekonstrukce kotelny v budově čp. 215
v Chudenicích“,
7. schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2016,

8. schválilo přesunutí tohoto bodu jednání na příští zasedání, pověřilo starostu ustanovením komise a k přípravě
podkladů pro další jednání o výši nájmů v obecních bytech mimo bytové domy,
9. schválilo pronájem bytu v areálu MŠ panu Janu Hodanovi,
10. schválilo pronájem bytu v budově čp. 161 panu Lukáši Košanovi,
11. schválilo krátkodobý pronájem areálu koupaliště ve Slatině slečně Pyszkové,
12. schválilo žádost paní Hončíkové a pana Řenče - výkopové práce za účelem připojení jejich nemovitostí na
vodovodní řad městyse,
13. schválilo koupi pozemků s cestou nad koupalištěm u obce Slatina.
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.09.2016 v zasedací místnosti
úřadu - Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
3. schválilo sepsání smlouvy s OÚ Dolany, o zřízení služebnosti rozlivu vody na pozemcích p.č. 156/2 a 156/3 v k.ú.
městyse Chudenice u obce Slatina, v souvislosti s vodním dílem „Retenční nádrže Balkovy“,
4. schválilo přesunutí bodu možnosti vstupu jako společník do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. na příští
zasedání zastupitelstva, a pověřilo starostu k předložení návrhu smlouvy s touto společností,
5. schválilo doplnění bodu jednání a vypovězení smlouvy na odvoz separovaného odpadu s firmou EKO-SEPAR, s.r.o.
a sepsání nové výhodnější smlouvy se společností Pošumavská odpadová, s.r.o.
6. schválilo sepsání servisní smlouvy se společností ATLAS software, a.s. na programové vybavení úřadu městyse
systémem Codexis on-line,
7. schválilo sepsání „Dohody o změně hranice obce“ s městysem Koloveč, o změně obecní hranice mezi k.ú. obce
Zíchov a k.ú. městyse Chudenice,
8. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016,
9. schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 tis. Kč z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků a
neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,

10.schválilo přijetí dotace ve výši 900 tis. Kč z „Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2016“
Plzeňského kraje, na akci „Chudenice – vodovod a kanalizace v ulici Záblatí“,
11.schválilo úpravu výše nájemného v obecních bytech Čechova čp. 162 ve výši 24,- Kč/m2 a v bytech ve Zdravotním
středisku a Mateřské školce ve výši 48,-Kč/m2 + paušální poplatek 600 Kč/měsíc za vytápění, od 1.1.2017,
12.projednalo žádost manželů ing. Miroslava Matějky a Heleny Matějkové o možnosti prodeje části pozemku p.č. 5/11
v k.ú. městyse Chudenice u MŠ a pověřilo starostu k dalšímu jednání ve věci,
13.schválilo přijetí dotace ve výši 1.973.268,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „IROP“ na realizaci
projektu Technika pro IZS- dopravní automobil pro JSDH Chudenice,
14.vzalo na vědomí informace o stavu jednání se společností DITHERM, s.r.o, o možnosti odkupu pozemků okolo
bytových domů v ul. Roubalova.
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 31.10.2016 v zasedací místnosti úřadu
- Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1.
2.
3.
4.
5.

schválilo program jednání,
provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/9 2016,
schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016,
schválilo úpravu výše nájemného v obecních bytech:
a) V Čechově ul. č.p. 161 a 162 ve výši 24 Kč/m2 za měsíc
b) Ve zdravotním středisku ve výši 56,2 Kč/m2 za měsíc
c) V mateřské škole ve výši 56,5 Kč/m2

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.11.2016 v zasedací místnosti úřadu
- Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. provedlo kontrolu a vzalo bez výhrad na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
2. schválilo program jednání,
3. schválilo výstavbu nové Hasičské zbrojnice v Chudenicích za předpokladu získání vhodné dotace,
4. schválilo podpis Smlouvy o dílo s ing. Václavem Vlčkem ohledně zpracování projektové dokumentace akce
“Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice“,
5. schválilo podpis Smlouvy o dílo s Mgr. Kamilem Pikhartem ohledně zpracování „Studie proveditelnosti“ k žádosti o
dotaci v rámci 36. výzvy IROP k projektu „Výstavba Hasičské zbrojnice v k.ú. Chudenice“,
6. schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností D.EU Consulting, s.r.o. zastoupenou Mgr. Miroslavem Kolářem
ohledně zpracování „Zadávací dokumentace k veřejné zakázce“ nazvané „Technika pro IZS – dopravní automobil
pro Jednotku SDH Chudenice“,
7. schválilo podpis Smlouvy o dílo se společností Agroteam CZ s.r.o. ohledně zpracování analýzy odpadů, zpracování
žádosti o dotaci a zpracování zadávací dokumentace pro projekt: „Intenzifikace systému sběru BRKO v městysi
Chudenice“, pro dotační titul z OPŽP,
8. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2016,
9. schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (bývalá Spořitelna) v budově Zdravotního střediska č.p.
246 v Chudenicích.

3. Hospodářství a ekonomika městyse
Kompletní závěrečný účet Městyse Chudenice za rok 2016 (tabulky, grafy) je přílohou této kroniky a je uložen
společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva města.
A/ Rok 2016 – údaje v tis. Kč – skutečnost
k 31.12.2016
Celkové příjmy

21 320

Celkové výdaje

15 277

Přebytek

+ 6 043

Od nástupu nového zastupitelstva se hospodaří pouze s přebytkem a rostou úspory na nové projekty.
B/ 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
Daňové příjmy

9 928

Příjmy z vlastní činnosti

8 596

Neinvestiční transfery

1 597

Investiční dotace

1 200

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 2016
Opakující se příjmy

18 587

Opakující se výdaje

12 440

Provozní saldo

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/

k 31. 12. 2016
0

Úvěr na bytovou výstavbu

25.876.898

Úvěr rekonstr. Zahradní ul.

1.520.628

Úvěr rekonstr. Náměstí II.et.

480.000

Bytový fond městyse Chudenice
Bytové domy v Roubalově ulici
V roce 2016 se podařilo prodat obecní byt 3+1 za cenu 1.227.000,- (po odečtení nákladů spojených s převodem
nemovitosti). Tento byt byl prakticky od roku 2008 nevyužíván a na náklady obce se pouze temperoval.
Všechny bytové jednotky jsou aktuálně v nájmu. V posledním roce došlo k nárůstu nákladů v důsledku častějších výměn
elektrospotřebičů. Zejména sporáky a bojlery již pomalu dosluhují a výdaje za jejich výměnu budou v dalších letech dále
stoupat. V roce 2016 stály nezbytné opravy 68.626 Kč.
Řečí čísel je stav nových bytovek následující:
Ke dni
Obsazenost bytů (z celkových 50ti jednotek)
Celkový počet nájemníků
Nájemníků s trvalým bydlištěm v Chudenicích
Dlužné nájemné
Počet probíhajících exekučních řízení
•

31.12.2016
50
92
66 + 13*
434 tis. (k 1.11.)
20

nájemníci, kteří se odstěhovali, ale ponechali si trvalé bydliště v Chudenicích

Ostatní bytové jednotky
V majetku obce jsou dále dvě bytové jednotky v budovách zdravotního střediska a mateřské školy a dále tři byty v Čechově
ulici. Byt ve zdravotním středisku je celkově v dobrém stavu krom problematické kvality vody, což je však obtížně řešitelný
problém. V příštím roce proběhne menší oprava střechy, která zabrání občasnému zatékání vody v zimním období. Bytová
jednotka v mateřské škole byla na náklady předcházejícího nájemce částečně zrekonstruována.
Budova v Čechově ulici je v některých ohledech v havarijním stavu. V nejbližší době bude v jednom bytu zahájena
rekonstrukce již zcela nevyhovující koupelny a sociálního zařízení. Pokud to umožní finanční situace, bude v roce 2017
provedena částečná rekonstrukce střechy, která je již za hranicí životnosti a opakovaně dochází k zatékání do budovy,
kterému zabraňují průběžné provizorní opravy.

Seznam vybraných realizovaných aktivit v průběhu roku 2016
 hřbitov - regulace porostu břečťanu, prořezávka stromů u zadní hřbitovní zdi a vyčištění okapů na kapli součinnost chudenických hasičů
 výměna autobusových čekáren ČSAD (Slatina, Lučice na návsi, Lučice „U Švédů“, Chudenice „U
Kovárny“
 ozdravné a bezpečnostní prořezávky stromů v Chudenicích ul. Kvapilova a na návsi v Bezpravovicích, též za
součinnosti chudenických hasičů
 tradiční jarní čištění koupaliště - součinnost chudenických hasičů
 instalace pojízdné plošiny pro invalidy ve zdravotním středisku
 výměna kotle ve zdravotním středisku
 zřízení nového dětského hřiště v areálu MŠ z dotačního programu MMR
 komplexní rekonstrukce dětského sociálního zařízení v MŠ (odpady, voda, obklady, dlažby, omítky,
záchodky, umyvadla)
 generální oprava zařízení ČOV – čistírny odpadních vod
 generální oprava kotelny v budově bývalé ZŠ včetně výměny kotle a s tím související úprava rozvodů
topení
 likvidace havárie vodovodního řadu v ulici „ Podskalí“

 ozvučení posluchárny v Kulturním centru
 knihovna - dokončení katalogizace knihovního systému s využitím dotace VISK3
 oprava cesty na Výšensko
 renovace 5-ti historických křížků v okolí Chudenic
 dořešení poslední etapy připojení vodovodu a kanalizace v ulici „Záblatí“
 dílčí oprava a konzervace budovy „Sokolovny“ v letošním roce se podařilo vedení obce vyjednat možnost
každoročního dlouhodobého čerpání dotace od Ministerstva kultury. Mnoho občanů má radost, že se po 30-ti
letech znovu upřela pozornost k Sokolovně, kde v minulosti probíhalo hlavní kulturní dění obce a její opravě.
Obec se chce touto cestou, využívání dotací, ubírat i do budoucna, a docílit komplexní rekonstrukce objektu.
 likvidace lesních porostů napadených kůrovcem –tak jako každý rok se musíme vypořádávat s tímto
problémem. S tím je spojený úklid mýtí, který provádějí pracovníci VPP (p. Hartl, pí. Říhová
 bytová výstavba - investice do obnovy bytových jednotek v bytových domech – v letošním roce proběhla
rozsáhlá výměna sporáků, bojlerů, akumulaček, plynových kotlů atd.

Renovace „křížků“ na Chudenicku
Na Chudenicku se již mnoho let najdou dobrovolníci, kteří se nezištně snaží o obnovu některých božích muk. Jejich
snahu se rozhodl podpořit i Městys Chudenice a na počátku letošního roku se zapojil žádostmi do nově vyhlášeného
dotačního programu č. 16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který realizoval Státní zemědělský a
intervenční fond, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Bylo vytipováno pět křížků, tak aby svým
rovnoměrným umístěním v krajině prostorově zastupovaly víceméně většinu katastrů Chudenicka. Jako vhodný
realizátor bylo osloveno a následně vybráno Kamenictví Luboš Procházka ze Srbic.
K provedení opravy křížků byly v první fázi vybrány takové objekty, které měly stejnou technologii opravy. Kříže
byly na celém svém povrchu silně zasaženy mechy a oxidačními krustami černé barvy. Většina křížků měla
poškozenou tzv. korunu - ta byla u většiny chybějící ze 30-90%. Nebyl dochován žádný kovový kříž. Výjimku tvořil
jen jeden křížek, nacházející se v katastru obce Slatina - nad koupalištěm. Tam se kovový kříž nacházel, a tudíž
nebyla koruna tolik poškozena. U tohoto křížku byly opravy prováděny na místě. Ovšem technologie celkových
oprav byla stejná jako u ostatních. V první fázi došlo k demontáži stávajícího stavu – rozebrání a naložení
padajících, nebo už povalených kusů. Následně byly převezeny do dílny kameníka a restaurátora. Po převozu došlo
k zajištění a fixaci nejpoškozenějších míst a tvarů. V druhé fázi došlo k samotnému čištění jednotlivých křížků. Ve
třetí fázi došlo k domodelování koruny. Po dokončení tmelení byla provedena barevná retuš tmelů a součástí bylo i
zvýraznění stávajících letopočtů, nápisů a symbolů. Na závěr po instalaci křížů na původní místo a úpravě přilehlého
okolí byly jednotlivé kamenné kusy osazeny novými kovovými kříži s Kristem a nápisem INRI.

Hospodaření v lesích městyse Chudenice
Letošní rok byl po loňském mimořádném suchu plný očekávání dalšího vývoje narušeného lesního ekosystému.
Důsledky dramatického poklesu hladiny podzemní vody se projevovaly již od prvních měsíců roku a to zejména u
nevhodných smrkových porostů. S nástupem jara se přidal i lýkožrout lesklý, který spolu s václavkou smrkovou a
později i lýkožroutem smrkovým zapříčinili hynutí oslabených stromů. Následky v podobě polomů zanechaly i letní
přívalové deště s nárazovým větrem.
Z těchto důvodů se po celý rok v obecních lesích prováděla pouze těžba poškozených a odumřelých stromů, což je
nutné z hlediska zabránění šíření uvedených škodlivých činitelů.
Ke konci listopadu dosáhla těžba již více než 1200 m3 dřeva. Z toho je 95% dřeva smrkového, 3% borového, 2%
modřínového a 1% listnatého. Proti minulým letům je to nárůst o více než 150%. Z desetiletého předpisu maximální
výše těžeb je to ve čtvrtém roce plnění 35% plánu.
Prodej dřeva je realizován na odvozním místě (skládka), kde si již kupující zajistí odvoz nebo další manipulaci na své
náklady. Dřevo je prodáváno zájemcům s nejlepší cenovou nabídkou. Ekonomicky nerentabilní těžby slabých a těžko
přístupných porostů jsou zadávány na výřezy samovýrobcům. Jsou pokryty všechny žádosti o samovýrobu palivového
dřeva. Formou přímého prodeje ze skládek se také prodávají zájemcům palivové výřezy.
I v příštím roce je plánováno pouze zpracovávání souší, vývratů a těžební úpravy prořídlých porostů pro jejich obnovu.
Je nutné zajistit včasné zpracování kůrovcem napadených stromů.
V nových výsadbách je smrk nahrazován vhodnějšími dřevinami. Je plánována výsadba více jak pěti tisíc stromků, osmi
druhy lesních dřevin, s důrazem na ekologickou stabilitu porostů. Podobně jako v letošním roce, kdy bylo vysazeno 5,6
tisíc stromků. Z toho 20% borovice, 18% dubu, 15% douglasky, 15% lípy, 15% javorů, 9% smrku a 6% buku. Tím byla
zalesněna plocha 0,42 ha nových pasek z těžby a 0,60 ha opakovaného zalesnění po loňských ztrátách suchem.
V letošním roce již byly ztráty na sazenicích v normálu (do 10%).

O paseky je nutné dále pečovat. Bylo uklizeno 500 m
³ klestu, ožnuto více než dva hektary kultur a proti okusu zv
ěří
natřeno 16 tisíc stromků. Je udržováno i deset oplocenek proti vniknutí zvěře. V současnosti již probíhá příprava nových
pasek pro jarní zalesnění.
Velkou pomocí při těchto pracích je zaměstnání pracovníků obecního úřadu M. Říhové a J. Hartla, se kterými se daří
zvyšovat kvalitu péče o obecní lesy a to při současném snižování nákladů. Díky patří i všem pracovníkům obecního
úřadu, kteří se vždy vstřícně a aktivně podíleli na řešení problémů.

Městská zařízení
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Místostarosta:

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák

Zastupitelé:

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

Výbory městyse Chudenice
Finanční výbor
• Ing. Marie Šavlová - předsedkyně
• Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
• Jitka Egermayerová

Kontrolní výbor
• Jindřich Macán - předseda
• Ing. Karel Kuneš
• Miroslav Macán

Komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
• Jan Přibáň - předseda
• Lenka Homolková
• Dagmar Stelzerová
• Pavel Vachtl
• Lucie Zábranová

Zaměstnanci úřadu městyse:
• Účetní, personalistika

Jana Vlčková

• Administrativa, matrika

Pavla Faberová

• Lesní hospodář

Zdeněk Žihla

• Techničtí pracovníci

Jan Přibáň
Luboš Zatloukal

• Kronikářka obce

Lenka Homolková

• Správkyně Starého zámku a muzea

Miroslava Žáková

• Průvodci na Starém zámku

Zoja Málková, Ludvík Pouza

• Knihovnice

Lenka Homolková

• Uklízečka

Pavla Faberová - úřad městyse

Hospodářské jednotky městyse Chudenice:
•
•
•
•

JSDH Chudenice
Mateřská škola – příspěvková organizace
Knihovna městyse Chudenice
Starý zámek a muzeum Josefa Dobrovského

Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky
06.02.2016 - POŽÁR lesního porostu u „Kuchyňky“ (PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ)
08.02.2016 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace-Slatina
29.02.2016 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky z pozemní komunikace-Chlumská
08.03.2016 - TECHNICKÁ POMOC – odstranění překážky z pozemní komunikace-Bezpravovice
28.03.2016 - POŽÁR travnatého porostu v obci Slatina
01.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ odstranění havárie na komunikaci-Bažantnice
25.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace -Únějovice
26.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Poleň
26.06.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Strýčkovice
20.07.2016 - POŽÁR elektroinstalace v pivovaru - Chudenice
26.07.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Koloveč
27.07.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Přetín
27.07.2016 - TECHNICKÁ POMOC-POVODEŇ - čerpání vody v obci Chudenice
14.08.2016 - TECHNICKÁ POMOC-DOPRAVNÍ NEHODA u obce Balkovy

20.08.2016 - POŽÁR strniště a slámy na poli u obce Býšov
24.09.2016 - POŽÁR digestoře v bytové jednotce Roubalova 306 v obci Chudenice
30.10.2016 - POŽÁR komína rodinného domu čp. 91 v obci Chudenice
K výše uvedenému je třeba zdůraznit, že chudeničtí hasiči svými včasnými zásahy dokázali zejména zamezit
případným újmám na životech nebo zdraví osob a uchránit nemalé majetkové hodnoty.
Mimo zásahy také naši hasiči pomáhali Úřadu městyse a občanům provedením prací, kterými jim ušetřili nemalé
částky z jejich rozpočtů. Jedná se mimo jiné zejména o tyto práce:
• čištění koupaliště ve Slatině,
• prořezání stromů a sekání trávy v Sadu Hany Kvapilové (společně se zahrádkáři),
• čištění studní, doplňování vody do studny u hřbitova a zalévání zeleně,
• čištění kanalizačních systémů, čerpání vody ze sklepních prostor
• výškové práce - čištění okapů, oprava komínové lávky na budově bývalé ZŠ, prořezání starých a nebezpečných
stromů
• generální oprava výjezdové požární stříkačky PS 12, kterou provedl pan Petr Lucák
V letošním roce se konalo několik prověřovacích cvičení, které se konaly hned na několika místech. První cvičení
proběhlo u Kvapilových jezírek v blízkosti lesního porostu a objektu zvaného Kuchyňka, druhé cvičení se konalo
společně s kolegy z JSDH Železná Ruda pod dohledem HZS PK ÚO Klatovy. Jednalo se o taktické cvičení, které se
konalo v prostorách bývalé základní školy. Cílem cvičení bylo připravit mužstvo na případný požár výškové budovy.
Svoji profesionalitu a připravenost na mimořádné situace si naši hasiči také zdokonalují formou absolvování povinné
„Základní přípravy jednotky“ a někteří z nich i absolvováním potřebných specializačních kurzů z důvodu vykonávání
funkcí, jako je např. strojník, velitel, obsluha motorových pil, zdravotník atd.
V letošním roce se podařilo vedení městyse získat dotaci 90% na pořízení nového dopravního vozidla ve výši cca 2 mil
Kč. Nové vozidlo nahradilo již delší dobu vyřazené a chybějící dopravně-technické vozidlo AVIA A30, čímž se
výrazně zlepšila akceschopnost a dopravní obslužnost jednotky.
HASIČI se dále zapojili do programu „Recyklujte s hasiči“, a tím tak pomáhají úřadu městyse s likvidací
ELEKTROODPADU. Po domluvě je možno zajistit odvoz a likvidaci starých elektrospotřebičů.

Mateřská škola Planetka
V letošním roce proběhly největší změny hlavně v modernizaci školního vybavení.. Byly pořízeny nové police na
výtvarné potřeby pro děti, nové police na míru do výdejny jídel, nechali se vyrobit nové police do skladů didaktického
materiálu. Dále byla obměněna část hraček a didaktických pomůcek. Na tom mají z velké části podíl i chudeničtí
občané, kteří si během Rozsvícení vánočního stromu zakoupí zákusky ve stánku „Ňaminky od maminky“. Výtěžek
z tohoto prodeje je každoročně použit k zakoupení hraček. Další velký sponzorský dar obdržela školka od firmy Macán
projekce DS s.r.o., a to sedací soupravu pro děti, knihovničky, relaxační vak, rozložitelný několikadílný sedák
krokodýl. Dětem takto vznikly dva čtenářské koutky.
Městys Chudenice zajistil ohrazení objektu mateřské školy tak, aby rodiče měli snadný přístup k MŠ a zároveň byl
objekt uzavřen a otevírán pouze v době určené k příchodu a odchodu dětí. V měsíci červnu byly dovybaveny kanceláře
a kabinety pedagogických pracovníků i provozních pracovníků vyřazeným nábytkem z ČSOB Klatovy. Ve spolupráci
s vedením městyse byl během roku získán grant na vytvoření hřiště. Z důvodu výstavby byl provoz o hlavních
prázdninách přerušen. Druhý důvod přerušení provozu byla rekonstrukce sociálních zařízení dětí.
Jako každý rok, tak i letos byl pro děti připraven bohatý zábavný program. Maškarní odpoledne v MŠ, velikonoční
koleda po městečku, školní výlet, Jánská slavnost – rozloučení se školáky, návštěvy knihovny, Starého zámku a
Bolfánku, na podzim pak moštování jablek ze zahrady MŠ, výstava prací dětí v kulturním centru městyse Chudenice,
Martinská slavnost, Mikulášská diskotéka v MŠ, vánoční besídka pro rodiče a zpívání koled při Rozsvícení vánočního
stromu.
V letošním roce děti měli také možnost zúčastnit se vzdělávacího programu environmentálního centra Lüftnerka
v Plzni. V prvním vzdělávacím bloku se seznámily se světem zvířat, dále si prohlédly botanickou a zoologickou
zahradu města Plzně.
Paní ředitelka MgA. Iva Tesařová, učitelka Zuzana Stryczková, kterou v novém školním roce vystřídala paní Blanka
Ryšková, asistent pedagoga Hana Květoňová, Martina Talafantová, kuchař Miroslav Fořt, uklízečka Veronika Šteflová.

Knihovna městyse Chudenice
Knihovna se nyní nachází v nových prostorách 1. patra úřadu Městyse Chudenice, které jsou nejen lépe dostupné
občanům (nemusí se již chodit přes dvůr), ale jsou i mnohem lépe vytápěné a je zde příjemné klima k posezení a
studování knih a časopisů. Kromě příjemného prostředí nabízí knihovna čtenářům 2 internetová pracoviště pro
veřejnost s připojením na tiskárnu (zdarma), skype volání po celé ČR i do zahraničí (zdarma), wifi připojení (zdarma),
kopírovací služby (za poplatek). Stávající knižní fond čítá na 7000 knih, k tomu jsou v knihovně k dispozici knihy
zapůjčené z klatovské knihovny v rámci výměnného knižního fondu (cca 150 knih). Knihovna dále nabízí i široký
výběr zakoupených i darovaných časopisů. V letošním roce je nově v nabídce také možnost zapůjčení deskových her
pro děti. Tyto hry byly zakoupeny ze sponzorského daru a také z výtěžku prodaných výrobků dětí z Tvořilky, jejichž
výrobky jsou každý rok k vidění a zakoupení ve stánku při Rozsvícení vánočního stromu. Hry jsou dětem k dispozici
jak v knihovně, tak i k zapůjčení domů.
K modernizace knihovny bylo využito několika dotačních grantů z Ministerstva kultury v rámci programu Veřejné
informační služby knihoven (VISK3). V roce 2015 to byl grant na Dokončení automatizace knihovny, díky kterému
byl zprovozněn elektronický výpůjční systém. V letošním roce to byl grant na Zpřístupnění on-line katalogu a obnovu
počítačového vybavení knihovny. Z tohoto grantu byly zakoupeny nové počítače pro veřejná internetová pracoviště a
již zmiňovaný on-line katalog, který umožní široké veřejnosti nahlížet do fondu knihovny.
Při knihovně probíhá již druhým rokem vzdělávací kroužek pro děti Rusalka který si klade za cíl stmelit místní děti a
nabídnout jim jak prostor k tvoření (sekce Tvořilka), tak ke vzdělávání (sekce Čtení - vztah k rodišti a místu).
Vzdělávací kroužek využívá hned několik prostor našeho nového kulturního centra (KC), které nově vzniklo v budově
bývalé základní školy v Chudenicích. Kroužek navštěvuje 10 – 15 dětí a probíhá 1x týdně.
V letošním roce proběhla v knihovně první Noc s Andersenem, které se zúčastnilo 24 dětí z Chudenic. Děti v knihovně
tvořily, četly pohádky, hrály kvízy, pantomimu, ale také si užily venkovní noční stezku. Starší děti pak v knihovně také
přespaly. Pro velký úspěch této akce, se konala v září ještě jedna noc v knihovně a to Noc s Robinsonem, které se
zúčastnilo 27 dětí a celá se nesla v námořnickém stylu.
V knihovně proběhlo také 9 vzdělávacích přednášek, které se zaměřily jak na historii, architekturu, tak i na přírodu a
bezpečnost obyvatelstva. Během roku se konalo 7 vycházek po krásách Chudenicka, které byly zakončeny Zimní
vycházkou okolo Chudenic. Všechny tyto vycházky jsou lidmi vítané a to za jakéhokoliv počasí a účastní se jich
v průměru 35 lidí.

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského
Letošní rok byl pro Starý czerninský zámek v Chudenicích velmi úspěšný a to hlavně v počtu prodaných vstupenek,
kterých se celkem prodalo 11 466 ks.
Na zámku byli v letošním roce také kromě paní kastelánky Miroslavy Žákové přijatí v rámci dotace z úřadu práce také
dva průvodci na celou sezonu - Ludvík Pouza z Příchovic a paní Zoja Málková z Chudenic. V období letních měsíců
jsou také zaměstnáváni další brigádní průvodci, kteří se společně se starají o chod zámku, jeho úklid a také propagaci.
Ta se v letošním roce velmi zvýšila a to jak na internetových, tak hlavně na facebookových stránkách Starého zámku
Chudenice, kde jsou k vidění příspěvky z Archivu městyse Chudenice a ze starých chudenických kronik, včetně fotek.
V letošním roce bylo za pomoci dobrovolníků, kteří přijíždějí každým rokem na pravidelnou jarní a podzimní brigádu,
upraveno a zpřístupněno malé zámecké nádvoří v zahradě u mateřské školy. Tento malý prostor byl opatřen lavičkou a
květinami a stal se tak místem pro odpočinek a relaxaci. Dalším letošním započatým projektem je vybudování
odpočinkové místnosti pro návštěvníky zámku, jejíž součástí bude v příštím roce také expozice věnovaná Americké
zahradě.
Na zámku bylo kromě tradičních oživených prohlídek během chudenické pouti sv. Anny přichystáno také několik
divadelních představení, koncertů a výstav. Výstava denivek, Výstava dobových kostýmů, Výstava historických
pohlednic, fotografií a obrazů na téma Chudenice očima předků, Významné osobnosti a rodáci Chudenicka, aj. Závěr
sezony se nesl v královském duchu, kdy byla uspořádána akce Chudenice ve stínu otce vlasti“. Novinkou na zámku
bylo pořádání meditačních večerů v síni Josefa Dobrovského.

Areál Bolfánek
Nový název „Areál Bolfánek“ v sobě zahrnuje rozhlednu Bolfánek, kapli sv. Wolfganga, hostinec a ubytování Na
poustevně a přírodní amfiteátr. O celý tento objekt se i nadále stará občanské sdružení Otisk. V letošním roce nedošlo
v areálu k žádným velkým úpravám či investicím, to ale neznamená, že se zde nepracovalo. Po celou sezonu je nutné
areál udržovat, natřít dřevěné prvky, opravit škody po zimě a hlavně udržovat okolní zeleň.
Hlavní úlohou areálu je jeho kulturní přínos a bylo tomu tak i letos. Pro návštěvníky Bolfánku byl připravený bohatý
kulturní program. V hostinci se konaly besedy – převážně cestovatelské, a v amfiteátru koncerty a divadelní
představení. Nechyběly ani tradiční akce jako Novoroční výstup na Bolfánek, Den Země nebo Noc kostelů.
Mnozí návštěvníci se i letos těšili na představení Rusalka, které se zde konalo uplynulé 2 roky. To se však z důvodu
náročnosti příprav nekonalo. Diváci ovšem nebyli ochuzeni a mohli přijít do amfiteátru na krásné operetní představení
Mam´zell Nitouche.

Arboretum Americká zahrada
Občanské sdružení Otisk se také stará o Americkou zahradu kde zajišťuje pravidelný úklid trávy a listí. Těchto brigád
se zpravidla účastní na 20 příznivců Americké zahrady, což není mnoho a mnohdy se úklid nestihne za jeden den.
Práce je to ale příjemná, aby ne, uprostřed tak nádherné přírody. Navíc je k dispozici v zahradním altánu i občerstvení.
V letošním roce došlo k pokácení několika vzrostlých dřevin, které byly odstraněny v rámci pravidelné údržby, kterou
provádí Lesy ČR. V prosinci byla pokácena douglaska tisolistá, která měřila 40 metrů. Stoletý strom byl zasažen
bleskem a uhynul. Padající větve pak začaly ohrožovat chod arboreta a bylo nutné jej odstranit. Nyní ho připomíná už
jen pařez o průměru 160 cm.
Tento smutný příběh se naštěstí netýkal „ naší chudenické douglasky“, kterou také před lety zasáhl blesk. Tento
nádherný statný strom a chlouba Americké zahrady byl sdružením Otisk navržen do ankety Strom roku, kde skončil na
5. místě. V létě se zde, přímo pod douglaskou, konal koncert Ondřeje Smeykala (didgerido).

Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele patří k farnosti Švihovské a farářem je zde nadále P. Tomas Kowalik. Mše se zde konají
každou sobotu od 16 hodin. Přestože účast na mších není valná, snaží se místní farníci udržet tuto tradici stále živou.
V letošním roce byly velmi oblíbené také prohlídky kostela, které po domluvě zajišťují průvodci ze Starého zámku.
Veřejnost měla také možnost prohlédnout si kostel během Noci kostelů, která se konala v červnu. Pěkným zážitkem
byly jistě i další dvě akce, které si připravili studenti ZUŠ Josefa Kličky z Klatov, a to na jaře hudební bohoslužba a na
podzim Výstava s varhanním koncertem. Další koncert v kostele zorganizoval ČSV Chudenice v čase adventním Adventní koncert Betlémská hvězda – kde účinkovala operní zpěvačka Jitka Soběhartová za varhanního doprovodu
Josefa Leciána.
Chudenická pouť svaté Anny vyšla letos na neděli 31. července. Průvod od kostela sv. Jana Křtitele ke kapli sv. Anny
vyšel v 10 hodin a bohoslužba Mše svaté se konala v 10.45 hodin u hřbitovní kaple. Další poutní bohoslužba se konala
30. října – šlo o poutní bohoslužbu ke cti sv. Wolfganga u kaple sv. Wolfganga na vrchu Žďár. Konec roku završila
tradiční Mše vánoční, která se v Chudenicích slouží o půlnoci.

5. Průmysl , obchod, živnosti
Živnostníci
V roce 2016 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česká pošta – paní pošťačka Štěpána Dalihodová
Samoobsluha ZKD Sušice
ESO Market – paní Hana Špirková
Pivovar a restaurace Stará škola – pan Milan Beránek
Restaurace U Baláků – paní Marcela Baxová
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Kadeřnictví – paní Irena Pánková (Dolany)
Maserské, rekondiční a rehabilitační služby – paní Dagmar Stelzerová
Centrum péče a podpory – logopedická preventivní a podpůrná péče, podpora vývoje dětí, komplexní
příprava předškolních dětí - Mgr. Dominika Bezděková
Instalatérské a topenářské práce – pan Petr Žák
Instalaterské a topenářské práce – Marek Lucák
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Klempířství – pan Jaroslav Jiřík
Truhlářství – Ing.Václav Duda
Autodoprava - pan Martin Stryczek
Autodoprava - pan Jiří Stingl
Macán Projekce DS s.r.o. – pan Karel Macán, Ing. Tomáš Macán
Potřebuji pomoc? – PC, Internet, pan Martin Gajdošík
Výroba pilařská – pan Petru Doicsar
Elektrikářské práce – pan Zdeněk Kalina
Plotana – stavba oplocení, pan Mgr. Marcel Bezděk
Obklady a dlažby – pan Myroslav Viner

Ukončili provoz:
• Vinárna u Starého zámku
• Obchůdek Na městečku

Zahájili provoz:
• Kosmetika a pedikúra – sl. Eliška Hucová

Občanská sdružení:
• Stáj Macán Chudenice o.s. – pan Ondřej Macán
• Otisk o.s. – pan Karel Jungvirth

Zemědělství:
Ekonomické subjekty provozující svou činnost v k.ú. Chudenice:
•
•
•
•

Úsovsko a.s., Sobětice
Zemědělská a.s., Koloveč
Oldřich Škopek, Slatina
Jan Strýczek, Bezpravovice

Zdravotnictví:
Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
Praktická lékařka
Stomatolog
Gynekolog
Děti a dorost

MUDr. Jana Srbová
MUDr. Markéta Kislingerová
MUDr. Tomáš Brada
MUDr. Zdeněk Štěpánek
-

Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

Veterinární služby:
Na žádost městyse Chudenice zajišťuje pravidelné roční očkování MUDr. Martin Zdvořák z Přetína. Po domluvě
možnost očkování králíků.

Oblastní charita Klatovy – pobočka Chudenice
V letošním roce je to přesně 10 let, co vzniklo v Chudenicích středisko charitní pečovatelské služby, které sídlí
zdarma v budově Základní školy, nad úřadem městyse. Jako vedoucí zde pracuje paní Lenka Převrátilová a jako
pečovatelka paní Zuzana Navarová. Tu letos v polovině roku vystřídala paní Marie Skřivanová, rovněž z Chudenic.
Pracovnice charity pomáhají svým klientům v domácnostech, zajišťují nákupy, dovážejí obědy, doprovázejí je k
lékaři a na úřady.

6. Spolková činnost v Chudenicích:
SDH Chudenice
Každý začátek roku se Sbor dobrovolných hasičů ubírá k přípravě na nastávající společenské a sportovní akce. Ani
rok 2016 nebyl výjimkou. Veškerá soutěžní technika se musela po zimě uvést opět do provozu a tak hasiče čekalo
spoustu práce a příprav. Dne 21. května se uskutečnila hasičská soutěž okrsku č. 30 Chudenice, kde naše SDH
soutěžilo se třemi družstvy, z toho bylo jedno družstvo žen, které se umístily na prvním místě. Bohužel naše zbylá
dvě družstva se umístila na 3. a 4. místě..
Hasiči se podíleli nebo organizovali zejména tyto akce:
Hasičský bál, Masopustní průvod a Maškarní bál, Stavění a hlídání máje, Dětský den, 2. ročník „Memoriálu Václava
Zoubka“ v soutěži historických stříkaček PS-8, uspořádání zájezdu na „Země živitelku“ do Českých Budějovic a
Rozsvícení vánočního stromečku
Hasičský bál 2016 se konal opět v tělocvičně bývalé základní školy a těšil velikému úspěchu a velké návštěvnosti.
Na akci byly lístky vyprodány již několik dní před začátkem. Důvodem jistě byla skutečnost, že jsme se po několika
žádostech z řad spoluobčanů starší generace rozhodli pozvat mediálně známou kapelu „Malá muzika Nauše Pepíka“.
Zatančit a poslechnout si ji přišlo na 200 lidí. Bohužel kapacita sálu neumožnila uspokojit všechny zájemce o tuto
akci
Dne 17. 12. 2016 se uskutečnila Výroční schůze valné hromady SDH Chudenice, která letos poprvé proběhla v
tělocvičně bývalé základní školy.

1. řada z prava: stojící Tomáš Pfeifer, sedící Marek Lucák, Petr Urban, Josef Brabec, Petr Lucák
2. řada z prava: David Žák, Václav Janeček, Tomáš Baxa, Josef Brabec ml., Jaroslav Beran, Petr Zoubek ml., Jiří
Beran, Vítězslav Skřivan, Petr Bláha, Vít Zábran, Jan Hodan, Josef Urban, Tomáš Rupert

Český zahrádkářský svaz Chudenice
V letošním roce čítá ČZS ZO Chudenice 43 členů. Zahrádkáři a zahrádkářky se scházejí, jako každý rok, na
společných členských schůzích, které se konají vždy první neděli v měsíci, a to v 10 hod v restauraci Stará škola.
Tyto schůze jsou přístupné i „nečlenům“. Součástí členských schůzí jsou i odborné přednášky.
Kromě schůzí se členové ČZS scházejí také při okrašlování městečka, kde se převážně ženy starají o nově vzniklé
záhony, květiny a keře a muži o údržbu sadu Hany Kvapilové, na jehož údržbě se letos podíleli společně se členy
SDH Chudenice.
3.4. přednáška o pěstování zeleniny – Antonín Papež
8.5. přednáška o bylinkách - ing. Jitka Šmolíková
5.6. přednáška o ovocných stromech – Pavel Diviš
9.10. přednáška – Příprava zahrady na zimu – Pavel Diviš
15.7. se uskutečnil zájezd do Garden parku v Hostivicích u Prahy a na zámek Konopiště. Výlet byl podařený, i přes
velmi chladné a větrné počasí.
V říjnu uspořádali zahrádkáři tradiční Výstava zahrádkářů, kde kromě výpěstků členů byly k vidění i výrobky dětí z
MŠ Planetka, dětí z kroužku Tvořilka při Knihovně městyse Chudenice a jako každý rok zde vystavovali i chudeničtí
včelaři. Nechybělo ani každoroční moštování. Vymoštovalo se přibližně 5 tun jablek.

ZO ČSV Chudenice - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Včelaření je koníček krásný a ušlechtilý. Jen díky včelám naše krajina stále ještě kvete. Včelařství je jeden z
nejstarších oborů lidské činnosti, med byl hlavním a nejrozšířenějším sladidlem v evropské kuchyni prakticky až do
zavedení průmyslové výroby cukru, který se stal v Evropě běžným zbožím v polovně19. století.
Chudenický včelařský spolek čítá v letošním roce 36 členů s celkem 328 včelstvy. Včelaři se scházejí v zimním
období v restauraci U zámku, kde pro ně každých 14 dní, pořádá předseda spolku Pan Josef Kadlec besedy. V lednu
proběhla také odborná přednáška učitele včelařství, pana Oldřicha Dvorského.
V březnu proběhla Výroční schůze, na které byli členové seznámeni s výsledky nemoci varroázy v organizaci. Bylo
zde konstatováno, že léčení bylo úspěšné a včelstva máme zdravá.
Velká účast byla také na každoročním „Včelařském podvečeru“ který se koná pod altánem u včelína za budovou
bývalé základní školy.
V červnu organizaci navštívilo také 22 včelařů z Prachaticka. Během jejich návštěvy navštívili Americkou zahradu,
výstavu včelařů na rozhledně Bolfánek, kde byl pro ně také zajištěn oběd. Dále následovala beseda na školním
včelíně, kterou vedl p, Kadlec. Spolek se také prezentoval v Plzni, na akci v ZOO, pod názvem „Včelí létání“. Tato
akce byla v Amfiteátru Lochotín.
Při spolku včelařů nadále funguje kroužek Mladých včelařů, který se koná každý pátek od 15 hod vždy v učebně ve
škole. Každý rok bohužel zájemců o tento kroužek ubývá.
K výročí 110 let od založení místního včelařského spolku připravil spolek včelařů v kostele Sv. Jana Křtitele v
Chudenicích adventní koncert, na kterém vystoupila Jitka Soběhartová, operní zpěvačka Národního divadla, jejíž
předci pocházeli z Chudenic a varhaník prof. Josef Lecián. Tento koncert byl moc krásný.

Myslivecké sdružení Žďár
Myslivecký spolek se jako obvykle zaměřuje převážně na péči o zvěř a to v období celého roku. Stará se ale hlavně o
to, aby v zimním období nestrádala. Zatímco seno a letninu si myslivci usušili sami v létě, obilí bylo nutné nakoupit
u zemědělské společnosti. Tyto zásoby je pak třeba nejméně jednou za týden dopravit do krmelců a zásypů. V
období senoseče prochází myslivci louky a snaží se, aby srny odvedly srnčata do bezpečí. Na kraje travin se dávají
tzv. plašiče. V letošním roce byla také nakoupena bažantí kuřata, odchována ve voliéře a na podzim vypuštěna do
volné přírody.
V zimním období se konalo také několik honů na černou zvěř. Myslivecká sezona pak byla zakončena „poslední
lečí“ v restauraci Stará škola. Poslední leče se mohli zúčastnit také hosté z našeho městečka.
V březnu myslivci na výroční schůzi hodnotili myslivecký rok. Schůze se zúčastnili také honci, zástupci městyse a
společenských organizací.
Jarní měsíce byly věnovány opravám zařízení v honitbě, brigádám pro zemědělskou společnost a úklidu odpadků od
silnic v okolí Chudenic. Při úklidu se nasbíral plný kontejner všeho možného i několik televizorů.

TJ Sokol Chudenice
ODDÍL KOPANÉ
Fotbalový rok 2016 v Chudenicích lze ze sportovního i společenského hlediska posuzovat jako velice úspěšný. Tým
mužů, jako jediný reprezentant obce v okresních soutěžích Klatovska, se v silné konkurenci neztratil ani letos. Po
loňském úspěchu ve formě postupu do III. třídy se po jarních dohrávkách propracoval na celkové třetí místo, které
sice neumožnilo opětovný posun do vyššího fotbalového patra, pro nováčka soutěže však znamenalo potvrzení jeho
schopností hrát důstojnou roli i na obtížnější úrovni. Podzimní část nového ročníku třetí třídy odehráli ve velkém
stylu a přezimovali na krásném druhém místě. Výchozí pozici tak oproti minulému podzimu vylepšili o šest bodů a
to by při zachování sportovní výkonnosti po dobu zimní přestávky mělo znamenat, že se může naše družstvo mužů
na jaře 2017 reálně pokusit o postup do okresního přeboru.
Činnost fotbalového oddílu se, ale neodehrávala pouze na trávnících hřišť, byla mnohem rozmanitější.
V letošním roce proběhla na Výroční schůzi volba nového složení výkonného výboru, který pak následně na své
další schůzi dosadil na uvolněný post předsedy FO pana Petra Nováka. Výroční schůze rovněž řešila plán akcí na
rok 2016, brigádnickou činnost. Členské příspěvky se zvýšily na částku 1500,- Kč.
Ve sportovním areálu Jalovčí se uskutečnilo také několik brigád.
Poslední březnový víkend zorganizovali sokolové v tělocvičně 1. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Hojná účast a
příjemná atmosféra potvrdily oprávněnost tohoto kroku a proto lze s podobnou akcí počítat i do budoucna.
V prosinci se o Vánočních svátcích konal Vánoční turnaj ve stolním tenise - letos poprvé byl hlavní trofejí putovní
pohár městyse. I zde byla velká účast.
O pouti proběhl již 11. ročník turnaje v malé pouťové kopané za účasti devíti týmů a v neděli se pak odehrálo
prestižní přátelské utkání se Švihovem.

V říjnu se konal již podruhé Běh chudenickým Žďárem, což je krosový závod pro všechny věkové kategorie.
V minulém roce se konal nultý ročník a pro letošní rok byl tento závod zařazen do celoroční akce Husquarna Cup –
přespolní závody. I přes nepřízeň podzimního počasí se sešla spousta závodníků i diváků.

2. řada z leva: Stanislav Hodan,Vlastimil Azstalozs, Pavel Vachtl, Lukáš Zoubek, Petr Žák, Martin Stryczek, Jakub
Soupír, Josef Žežula, Karol Žák (trenér)
1.řada z leva: Tomáš Baxa, Jan Soupír, Drahoš Duchoň, Marek Lucák, Martin Ježek, Ota Göttinger, Jan Rupert,
Václav Fremuth

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
V letošním roce pořádal chudenický oddíl národní házené několik akcí pro veřejnost. V únoru pořádali házenkářský
bál, v květnu dětský den. V létě pak tradiční srandamač a chudenickou lávku.
TJ Sokol Chudenice oddíl házené reprezentuje oddíl mužů, který hraje okresní soutěž I. třídy a oddíl žen, který hraje
okresní přebor. Jarní část sezóny ukončili muži na 5. místě (ze šesti družstev). Oddíl mužů přezimuje momentálně na
skvělém 1. místě v tabulce (ze sedmi družstev). Oddíl v letošním roce posílilo pár nových členů, kteří se bez
pochyby na tomto úspěchu podíleli.
Družstvu žen se na jaře na domácí půdě dařilo. Prohrálo pouze jediné utkání a to s favorizovanými Přešticemi.
Sezónu 2015/2016 tak ukončily na krásném 3. místě (z devíti družstev). Podzimní část sezóny 2016/2017 už tak
slavnou ženy neměly.

Národní házená muži

1.řada zleva: Tomáš Rupert, Miroslav Černý, ..., Václav Berka, Oldřich Vlasák
2.řada zleva:Kamil Kopejtko, František Bříza, Jaroslav Riedl, Šlehofer, Petr Urban

Národní házená ženy

1. řada zleva: Markéta Srbová, Kristýna Šteflová, Stanislava Němečková , .....
2. řada zleva: Jiřina Zoubková (trenérka), Kristýna Jíchová, Jana Beníková, Barbora Zoubková
3..řada zleva:Monika Černá ,Michaela Kličková, Lucie .... ,Kristýna Kacerovská

Kutilky
I v letošním roce se 1x za měsíc scházejí chudenické kutilky v prostorách Tvořilky, kde společně tvoří sobě pro
radost.
V letošním roce si kutilky upletly z pedigu frňákovník – obal na papírové tahací kapesníky, ke sv. Valentýnu
oplétaly drátkem s korálky zápichy do květin, na velikonočním tvoření vyráběly pedigový věneček, motýla a látkou
zařezávaná polystyrénová vajíčka, z čehož pak vznikla velice nápaditá dekorace. Jako další se vyráběly ošatky
s pevným dnem, kombinované mořskou trávou a korálky, naučily se vyrábět plstěné náušnice, panenky
z kukuřičného šustí a na podzim vytvářely vánoční korálkové závěsné koule. Na začátku prosince se koná poslední
setkání, kde je přátelská atmosféra, posedí se u svařeného vína a bábovky.

7. Kulturní dění v Chudenicích
Významná výročí
•
•
•
•

110 let od narození spisovatele Josefa Franty Šumavského (27.11.1796 – 22.12.1857)
80 let od narození majora Vladimíra Josefa Roubala (1.12.1884 – 29.7. 1936)
85 let od úmrtí prof. Karla Regála (6.12.1857 – 28.2.1931)
45 let od úmrtí prof. Jana Roubala (16.8.1880 – 23.10.1971)

J.F. Šumavský

maj. V. J. Roubal

prof. K. Regál

prof. J. Roubal

Výstava kronik městečka Chudenice
U příležitosti Pouti sv. Anny proběhla v období od 28.7. do 6.8. 2016 v prostorech KC výstava kronik. K nahlédnutí
byly jak kroniky historické, tak i soudobé, které byly zapůjčeny z Okresního archivu v Klatovech. Součástí výstavy
byla i výstava dobových fotografií, článků z tisku a plakátů. Ty nejhezčí z nich byly vystaveny na chodbě KC.
Výstavu navštívilo 60 návštěvníků. V příštím roce se mohou chudeničtí těšit na veřejné promítání fotografií, které
jsou součástí těchto starých kronik.

Společně do divadla
Městys Chudenice zorganizoval v listopadu 2016 zájezd do divadla do Prahy - do Stavovského divadla a to na
představení Mikve od Hadara Galrona. (Režie: Michal Dočekal, Hl. Role: Iva Janžurová, Vanda Hybnerová, Jana
Boušková, Taťjana Medvecká, a další.) Zájezdu se zúčastnilo 43 lidí. Tento divadelní zájezd bylmezi chudenickými
přijat s nadšením a již teď se chystá další a to na jaře 2017.

Kulturní centrum Městyse Chudenice
V nevyužitých prostorech 1. patra úřadu Městyse Chudenice vzniklo nové Kulturní centrum. Součástí KC jsou
Knihovna (bývalá jídelna ZŠ), Posluchárna (býv. učebna chemie), Tvořilka (býv. technická třída) a Výstavní prostor
(spojovací chodba).
Prostory Tvořilky (kapacita 24 míst) a Posluchárny (kapacita 30 - 42 míst) může využít i široká veřejnost. Po
domluvě je možné si tyto prostory zapůjčit k uspořádání besedy, výuky či jiného setkání, například dětská oslava
narozenin. Jediná podmínka je zapůjčený prostor vždy po akci uklidit.
Ve Výstavce byla letos k vidění Výstava prací dětí z 2. stupně ZŠ Koloveč, pod vedením Mgr. Ivany Macánové z
Chudenic a během Výstavy kronik i soudobé plakáty z kulturních akcích konaných v Chudenicích mezi lety 1974 –
2014.
Ve vestibulu úřadu městyse vznikla nová „KNIHOBUDKA“, určená k volnému sdílení knih mezi spoluobčany.
Kdokoliv může přinést knihy, které již nepotřebuje a zároveň si odnést ty, které se mu zalíbí. U „Knihobudky“ jsou i
dvě křesílka a zájemci o knihy si je zde mohou v klidu prohlédnout.

KC – VÝSTAVNÍ PROSTOR

KC - POSLUCHÁRNA

Vítání občánků
V září se konalo ve Velké jídelně Starého zámku tradiční Vítání občánků, kam bylo pozváno 19 miminek, z toho 7
holek a 12 kluků. Starosta Martin Dolejš pronesl slavnostní řeč k rodičům a jejich příbuzným a společně s pracovnicí
kultury Lenkou Homolkovou předal maminkám květiny a dětem dáreček- krásného velkého plyšového medvěda.
Poté následovalo slavnostní fotografování.

Výstava Chudenice sobě
Dagmar Stelzerová, která vede dámský “kroužek” Kutilku, přišla na jaře s nápadem uspořádat výstavu Chudenice
sobě. Na jaře byl tedy vyhlášen záměr, aby místní občané do podzimu shromažďovali své výrobky, obrazy, ale
hlavně aby fotografovali a přihlásili se do soutěže o nejhezčí fotku z našeho okolí. A ač byl tento nápad přijat
spoluobčany s nadšením, výstavy se zúčastnilo jen několik vystavujících a zájemců o fotografickou soutěž. Kutilky
se nakonec rozhodly, že to byl první, ale také poslední ročník výstavy Chudenice sobě.

Workcamp (27.6.-9.7.2016)
Už popáté se sešli v Chudenicích dobrovolníci z celého světa, aby zde společnými silami, za stravu a jídlo, pomohli s
rekonstrukcí veřejného prostoru. V letošním roce do Chudenic zavítalo 10 mladých lidí ve věku 19-26 let, kteří
přijeli jak z Evropy (Itálie, Francie, Španělsko) tak i z daleké Asie (Jižní Korea, Taiwan). Někteří z nich spojili cestu
do Evropy s návštěvou okolních států, ale většina z nich přijela jen proto, aby pomohla s pracemi na daném projektu.
První dny pracovali na Žďáru, kde očistili od nánosů hlíny a klacků schodiště vedoucí od zámku Lázeň k rozhledně
Bolfánek. Další dny pokračovali v areálu MŠ Planetka, kde je čekala stará„zámecká“ zeď, která se již roky nachází v
kritickém stavu a ohrožuje zdraví dětí. Dobrovolníci za pomoci Vaška J. a Daniela Ď. nejprve v první fázi vyřezali
nálety a zeleň, která stav této zdi „maskovala“ , aby mohli pokračovat druhou fází, která se skládala z rozebírání
nebezpečných úseků, ze snižování příliš vysokých částí a z dozdívání chybějících částí. A přesto, že to byla
namáhavá a těžká práce a stačili opravit jen část zdi, odjížděli všichni s dobrým pocitem z toho, že udělali „něco“
dobrého pro děti :o) a již teď se těší na fotky dokončené opravené zdi, v jejíž rekonstrukci se bude dále pokračovat.
Náplní workcampu (WC) není ale jen práce, ale také zábava, poznávání okolí a jiné. O zábavu se jim postarali
vedoucí Andrea M. a Michaela S., společně s koordinátorkou Lenkou H. Účastníci WC byli ubytováni v budově
bývalé základní školy, kde pro ně byla připravena „ložnice“, kuchyňka a sprchy. K zábavě využívali prostory
Posluchárny a Tvořilky. Pobytu zahraničních studentů využila i děvčata z kroužku Rusalka, která se zúčastnila všech
aktivit, které byly pro účastníky připravené. Z těchto akcí si odnesli všichni spoustu krásných zážitků. A jedním z
největších zážitků byl pro dobrovolníky nedělní oběd v hostitelské rodině, který se konal v historii workcampů v
Čechách poprvé. Mladí lidé byli rozděleni do pěti anglicky mluvících rodin, kde se zapojili do přípravy oběda,
prohlédli si, jak se u nás žije a též navázali milá přátelství. Velké dík patří všem zúčastněným rodinám, které se do
tohoto projektu zapojili a všem, kteří si přišli s dobrovolníky popovídat, zahráli si s nimi přátelský fotbálek nebo je
přišli jen pozdravit a tím jim ukázali, jak jsou lidé v Chudenicích milí a přátelští.

Soutěž o strom roku
Občanské sdružení Otisk přihlásilo „chudenickou douglasku“ z arboreta Americká zahrada do ankety STROM
ROKU 2016, kterou již po patnácté vyhlásila Nadace Partnerství.
Z 57 došlých návrhů vybrala odborná porota 12 finalistů, kteří soutěžili o titul Strom roku 2016, arboristické ošetření
od firmy Prostrom Bohemia i postup do mezinárodní soutěže Evropský strom roku 2017.
Naše douglaska skončila na 5. místě s 13 771 hlasy. Hlasovat bylo možné třemi způsoby: 1.DMS za 30,- Kč – 217
hlasů, 2. hlasovací archy – 2 474 podpisů a 3.recyklací starých mobilních telefonů – 11 080 hlasů, (1 mobil = 20
hlasů). Hlasování bylo zpoplatněno a finance budou použity na ošetření stromů v arboretu a na novou výsadbu.
Vybralo se celkem 12 926,- Kč.
Chudenická douglaska sice nevyhrála, ale účast v této soutěži napomohla ke zviditelnění našeho krásného kraje.

Rozsvícení vánočního stromečku
Vše začalo v roce 2014, kdy se spojila všechna pohostinská zařízení v Chudenicích a zorganizovala pod záštitou
městyse Chudenice první "Rozsvícení Vánočního stromu". Na akci vystoupily děti různých věkových kategorií a ani
o pohoštění nebyla nouze.
Setkání sousedů a známých před adventem na rozsvícení Vánočního stromečku do městečka velikosti Chudenic jistě
právem patří a tak se mohli již třetím rokem opět sejít při stejné příležitosti. Během večera vystoupily děti z MŠ
Planetka a chudenické děti studující na ZUŠ ve Švihově. Letos poprvé také zahrála kapela Capra di Fossa a celý
program zahájila zpěvačka, místní rodačka Daniela Franková. Světélka na stromeček přivolaly děti cinkáním
rolniček, které si jako malou památku opět mohly odnést domů. Při samotném rozsvícení zněl Chudenicemi
slavnostně lesní roh. Večerní program moderoval pan Zdeněk Mlnařík.

V tento večer jsou prodejní místa ve stáncích nabídnuta kromě zakládajících restaurací také chudenickým spolkům a
zájmovým organizacím. Myšlenkou tohoto večera je duch nadcházejících Vánoc, tedy dobročinnost, souznění,
propojení vznešených myšlenek s činy. To je také důvodem, proč majitelé restauračních zařízení prodávají za ceny
na pokrytí nákladů a zisky ostatních prodejců jsou věnovány ve prospěch pořádajícího spolku či dětem. Ani letos
nechyběl stánek "Mňaminky od maminky". Do stánku původně napekly maminky dětí navštěvujících školku, ale
letos přispěly svým kulinářským uměním snad ženy z celých Chudenic. Celý výdělek tradičně putuje do MŠ
Planetka ve formě edukativních hraček, dříve zakoupených jídelních sad a podobně. Další stánky s neméně lákavým
sortimentem zajišťují organizace hasičů, zahrádkářů a dětský zájmový kroužek Tvořilka. I zde výtěžek z prodeje
výrobků, které si pro nás připravily samy děti během čtvrtečních kroužků, přijde zpět dětem na zakoupení nového
vybavení Tvořilky, převážně na zakoupení stolních her, které si mohou děti v knihovně zapůjčit i domů.

Kulturní a společenské akce:
1.1. Novoroční výstup na Bolfánek - Bolfánek-Otisk, o.s.
8.1. Hudební představení moderní akustické hudby Hudba IVO, Vinárna u Starého zámku
9.1. Poslední leč – Myslivecké sdružení Žďár, Restaurace Stará škola
15.1. Tříkrálová sbírka – Oblastní charita Klatovy
15.1. Veřejná schůze u Baláků pořádána zastupiteli městyse Chudenice z řad Sjednoceného Chudenicka
22.1. Hasičský bál – tělocvična ZŠ - Malá muzika Nauše Pepíka
29.1. Obrazová reportáž a vyprávění z cest po ostrově Kréta ‐ PhDr. Jan Duchek, Seniorky Chudenice, Kulturní
centrum
6.2. Kutilky – tvoření z korálků, Kulturní centrum
7.2. Zahrádkářská schůze ve Vinárně u Starého zámku
12.2. Maškarní tancovačka pro děti, Restaurace Stará škola (rekordní počet masek)
13.2. Promítání s povídáním na téma Krajiny posvátné, Bolfánek–Otisk o.s.
13.2. Sokolský bál tělocvična (kapela)
26.2. Přednáška Ing. Josefa Rouska s názvem Svatojakubská cesta z hrobu svatého Jakuba do Santiega de
Compostela, Seniorky Chudenice, Kulturní centrum
27.2. Chudenický masopust – průvod masek městečkem
27.2. Maškarní bál – TJ Sokol, SDH Chudenice, tělocvična ZŠ
5.3. Přednáška Mgr. Jiřího Průši z Jižní Etiopie & Zambie, Nigérie,
Burkiny Faso, Keni a Ugandy, Knihovna
6.3. Výroční členská schůze, Fotbalový oddíl TJ Sokola Chudenice, restaurace U Baláků
12.3. Hudební bohoslužba v kostele SV. Jana Křtitele, účinkují studenti ZUŠ Klatovy
18.3. Přednáška „Ptactvo jihozápadních Čech“ - Mgr. Libor Schröpfer, Knihovna
23.3. Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2016/2017
27.3. 1. Velikonoční turnaj ve stolním tenise, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Chudenice
27.3. Velikonoční country zábava, Restaurace Stará škola
1.4. Noc s Andersenem – Malá mořská víla, Knihovna
2.4. Ondřej Pulkrábek ‐ Pěšky na konec světa ‐ promítání fotografií s
vyprávěním o cestě a putování do Santiaga de Compostela, Bolfánek – Otisk o.s.
3.4. ZO ČZS zahrádkářská schůze, restaurace Stará škola

5.4. Prodej stromků - firma Jukka, Mírové náměstí,Chudenice
6.4. Posezení seniorů – Tvořilka knihovny městyse Chudenice
6.4. Členská schůze ZKD Sušice, Restaurace Stará škola
8.4. Přednáška Geologie a květena Chudenicka, ing. Jan Bureš, Knihovna
10.4. Vycházka po krásách Chudenicka - Na Běleč, Knihovna
14.4. Zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
16.4. Autorské čtení, Petr Kukal, Bolfánek – Otisk o.s.
16.4. Přednáška Libora Kodýdka z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Lidová architektura Chudenicka –
Knihovna
22.4. Přednáška archeologa Mgr. Petra Mudry na téma Archeologie jihozápadních Čech, Knihovna
22.4. Posezení s trumpetistou Josefem Kochmanem a harmonikářem Jindrou Hrudičkou, Restaurace U Baláků
23.4. Den dětí a Země - Bolfánek – Otisk o.s.
5.5. Posezení ke Dni matek, ZKD Sušice, Restaurace Stará škola
6.5. Přednáška „Pole orná pole válečná“, PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D., Knihovna
8.5. Akce „ Svatební neděle na zámku“, Starý zámek Chudenice a Svatební salon Violet
8.5. Zahrádkářská schůze – Restaurace Stará škola
13.5. Přednáška Černobyl 30 let poté...Zdeněk Mlnařík, Knihovna
15.5. Vycházky po krásách Chudenicka, Poleň – Dvojkostelí s přednáškou v místě, Petr Kastl, David Franta,
Knihovna
21.5. Hasičská soutěž okrsku č. 30 Chudenice, SDH Chudenice
22.5. Den dětí na Jalovčí „ V magickém lese“, TJ Sokol Chudenice a městys Chudenice
26.5. Zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
1.6.-31.7. "Od zemanky po hraběnku" ‐ výstava hist. kostýmu, Starý zámek Chudenice
2.6. Přednáška se zástupci Policie ČR na téma Bezpečí pro seniory aneb různé praktiky podvodníků, Knihovna
4.6. – 31.7. Výstava historických pohlednic, fotografií a obrazů na téma Chudenice očima předků, Starý zámek
Chudenice
10.6. Noc kostelů a promítání filmu Za ranních červánků, Bolfánek – Otisk o.s.
17. – 18.6. Opereta Mam´zelle Nitouche, , Bolfánek – Otisk o.s.
18.6. Koncert „Ahoj léto“ - chlumčanský dětský sbor Rarášci a Tamtamy, Starý zámek Chudenice
19.6. Vycházky po krásách Chudenicka - Ke studánce na Bělýšově a do mlýna Liteň, Knihovna
22.6. Koncert souborů a kapel ZUŠ Klatovy, Bolfánek – Otisk o.s.

24.6. Koncert Beata Bocek a Christoffer
Strandh, Bolfánek – Otisk o.s.
25.6. Adaptace hry Divadla Járy Cimrmana Ztráta třídní knihy v provedení věhlasných bukovských ochotníků,
Bolfánek – Otisk o.s.
25.6. Turnaj O pivovarský pohár v malé kopané 4+1, areál Na Jalovčí
30.6. Zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
5.7. Denní oživené prohlídky zámku na téma Pohlazení starých časů, Starý zámek Chudenice
9.7. Divadelní představení skupiny Světlonoš(ž)ky s názvem Ženy, Starý zámek Chudenice
10.7. Koncert hráče na didgeridoo Ondřeje Smeykala na podporu douglasky v soutěži Strom roku,Americká zahradaOtisk o.s.
15.7. Zájezd do Garden parku do Hostivic, ZO ČZS Chudenice
16.7. 2. ročník soutěže historických stříkaček PS ‐8 "Memoriál Václava Zoubka", SDH Chudenice,
16.7. Koncert zpívajícího právníka JUDr. Iva Jahelky, Starý zámek Chudenice
23.7. Rodinný festival plný hudby, divadla, tvořivých dílen s názvem Rusalčin svět, Areál Bolfánek – Otisk o.s.
28.7. Zasedání zastupitelstva městyse Chudenice
28.7. – 8.6. Výstava kronik městečka Chudenice z let 1924 ‐2014, Kulturní centrum
29.7. Pouťový koncert kapel Košík band a Mapera bista, Bolfánek – Otisk o.s.
29. ‐ 30. 7. Noční oživené prohlídky, Starý zámek Chudenice
30.7. 11.ročník turnaje v malé pouťové kopané, TJ Sokol Chudenice
30.7. Pouťová zábava, hraje Pepa Tureček ‐ Speciál, tělocvična ZŠ, SDH Chudenice
31.7. Pouťové utkání mužů – TJ Sokol Chudenice vs. FK Švihov, TJ Sokol Chudenice
31.7. Pouť svaté Anny – Svatá mše, průvod od kostela sv. Jana Křtitele ke kapli sv. Anny
12.8. Koncert skupin Brenda 5 & Geronimo, Bolfánek –Otisk o.s.
14.8. Koncert interpretů Ondřej Smeykal& Jaroslav Mugrauer Bolfánek –Otisk o.s.
14.8. Podvečer s aktivní meditací, Starý zámek Chudenice
19.8. Koncert hudebního uskupení Mymo, Starý zámek Chudenice
21.8. Podvečer s aktivní meditací, Starý zámek Chudenice
26.8. Celodenní zájezd na výstavu Země živitelka, SDH Chudenice
1.9. – 31.10. výstava Významné osobnosti a rodáci Chudenicka, Starý zámek Chudenice
4.9. Zahrádkářská schůze, restaurace Stará škola

5.9. Prezentace firmy FlletCom ‐ zástupce firmy Vám podá informace ohledně získání kotlíkových dotací, Kulturní
centrum
10.9. Muzikálové představení Pes baskervilský, Hudebně kočovná společnost "Nešvar", Bolfánek – Otisk o.s.
14.9. Podvečer s aktivní meditací, Starý zámek Chudenice
17.9. Noc s Robinsonem, Knihovna
24.9. Loutkové představení souboru Dolaňáček z Dolan s názvem Jak kašpárek přelstil vodníka
28.9. Denní oživené prohlídky zámku na téma Pohlazení starých časů, Starý zámek Chudenice
1. 10 – 31.12. výstava výtvarných prací žáků5. ‐ 9. tříd Průřez výtvarnou tvorbou školního roku 2015‐2016, ZŠ
Koloveč – Knihovna
1.-2.10. Výstava květin, ovoce a zeleniny, Tělocvična ZŠ, ZO ČZS Chudenice
7.10. Volby do zastupitelstva plzeňského kraje
9.10. Zahrádkářská schůze – Restaurace Stará škola
13.10. Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou věnovanou osobnostem Hany Kvapilové a Boženy Němcové,
Knihovna
16.10. Vycházka po krásách Chudenicka do Chumeckého mlýna u Strýčkovic, Knihovna
22.10. Přednáška s promítáním na téma Mongolsko, Areál Bolfánek – Otisk o.s.
22.10. Výstava "Chudenice sobě", Dagmar Stelzerová, Kulturní centrum
26.10. Zahajující setkání Dětský klubík Sovička - Knihovna
28.10. 1. ročník krosového Běhu chudenickým Žďárem, TJ Sokol Chudenice, areál Na Jalovčí
28.10. Akce „Chudenice ve stínu otce vlasti“, Starý zámek Chudenice
28.10. Taneční zábava - hrají bratři Pelíškové ‐ Band, restaurace Stará škola
31.10. Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
4.11. Lampionový průvod a zábava pro děti v restauraci Stará škola, pořádají rodiče a městys Chudenice
5.11. Beseda s Alenou Ježkovou pod názvem Tichá srdce o klášterech a lidech, kteří v nich žijí s promítáním
fotografií Jiřího Chalupy, Bolfánek – Otisk, o.s.
6.11. Zahrádkářská schůze – Restaurace Stará škola
9.11. Zájezd do Stavovského divadla na hru MIKVE – Městys Chudenice
10.11. Výstava a varhanní koncert – ZUŠ Josefa Kličky a Římskokatolická farnost Švihov, Kostel sv. Jana Křtitele
19.11. ČERNOBYL 30 let poté... Beseda se Zdeňkem Mlnaříkem, Knihovna
20.11. Podvečer s aktivní meditací, Starý zámek Chudenice
26.11. Tradiční Rozsvícení vánočního stromečku, městys Chudenice

29.11. Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
2.12. Přednáškový cyklus cestovatele, spisovatele a fotografa Petra Nazarova, Knihovna
3.12. Hudební večer ‐ hraje skupina 3 G, Minipivovar Stará škola Chudenice
4.12. Zahrádkářská schůze – Restaurace Stará škola
9.12. Mikulášská zábava - Fotbalový oddíl TJ Sokol Chudenice, tělocvična ZŠ
10.12. Mikulášská tancovačka pro děti, pořádají rodiče a městys Chudenice, Restaurace Stará škola
11.12. Podvečer s aktivní meditací, Starý zámek Chudenice
17.12. Výroční valná hromada, SDH Chudenice, tělocvična ZŠ
17.12. Vánoce na zámku – Starý zámek Chudenice
26.12. Vánočního turnaje ve stolním tenisu, tělocvična ZŠ, TJ Sokol Chudenice
27.12. Adventní koncert Betlémská hvězda – Jitka Soběhartová, Josef Lecián, Svaz včelařů Chudenice, Kostel sv.
Jana Křtitele
28.12. Zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
30.12. Zimní vycházka kolem Chudenic, Knihovna

8. Veřejný život
Ekonomika
Průměrné spotřebitelské ceny potravin – Plzeňský kraj
Měřicí jednotka: Kč

ČR, kraje

2006

2011

2016

Hovězí maso zadní bez kosti [1 kg]
Vepřová pečeně s kostí [1 kg]
Šunkový salám [1 kg]
Kuřata kuchaná celá [1 kg]
Mléko polotučné pasterované [1 l]
Eidamská cihla [1 kg]
Jogurt bílý netučný [150 g]
Vejce slepičí čerstvá [10 ks]
Máslo [1 kg]
Rostlinný roztíratelný tuk [1 kg] [2]
Pšeničná mouka hladká [1 kg]
Rýže loupaná dlouhozrnná [1 kg]
Těstoviny vaječné [1 kg]
Chléb konzumní kmínový [1 kg]
Pečivo pšeničné bílé [1 kg]
Cukr krystalový [1 kg]
Přírodní minerální voda uhličitá [1 l]
Jakostní víno bílé [0,75 l] - od 2015
Jakostní víno bílé [1 l] - do 2014
Pivo výčepní, světlé, lahvové [0,5 l]
Konzumní brambory [1 kg]

164,86
102,73
113,54
52,83
15,06
109,07
5,22
21,34
108,00
59,58
6,97
19,88
27,28
14,88
30,49
20,91
7,58
.
55,93
8,77
11,64

172,97
98,59
122,00
69,05
18,34
127,78
5,91
24,57
125,38
83,33
11,01
31,34
35,04
18,32
37,47
21,79
6,75
.
66,02
11,10
19,55

205,06
105,70
118,56
71,37
18,90
113,50
8,29
27,80
143,14
89,78
10,23
35,01
38,40
20,38
40,57
16,23
8,97
98,02
.
12,23
16,16

Pomeranče [1 kg]
Banány žluté [1 kg]
Jablka konzumní [1 kg]
Rajská jablka červená kulatá [1 kg]
Papriky [1 kg]
Mrkev [1 kg]

25,71
26,57
34,27
71,03
38,12
19,48

28,86
29,24
27,02
32,80
77,41
19,91

28,46
33,46
32,01
39,90
89,46
20,57

Průměrná měsíční mzda:
V roce 2016 dosáhla průměrná mzda výše 27 589 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 122 Kč (4,2 %).
Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,7 %, reálně se mzda zvýšila o 3,5 %.
Měsíční minimální mzda stoupla z 9200 na 9900 Kč, základní hodinová sazba se zvýšila z 55 na 58,70 Kč

Tvorba a užití HDP v roce 2016:
HDP (hrubý domácí produkt) za rok 2016 byl o 2,3 % vyšší než v roce 2015. Stejně jako v posledním čtvrtletí byly
hlavními faktory růstu spotřeba domácností a zahraniční poptávka. Spotřeba domácností přispěla k růstu HDP 1,1 p.b. a
zahraniční poptávka 1,2 p.b. Investiční aktivita naopak po celý rok k růstu nepřispívala.
Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 2,9 %, zejména díky rostoucím nákupům předmětů
dlouhodobé spotřeby, například automobilů. Rostly ale také výdaje ve všech ostatních kategoriích.
Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 67,4 mld. Kč na 347,2 mld. Kč, což představuje
nejvyšší roční přírůstek v historii samostatné České republiky.
Tvorba hrubého kapitálu za celý rok 2016 byla o 1,3 % nižší než v roce 2015.

HPH (hrubá přidaná hodnota) se v roce 2016 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 2,1 %. Ekonomický růst
se s výjimkou stavebnictví projevoval napříč celým národním hospodářstvím, přičemž příspěvek zpracovatelského
průmyslu (1,3 p.b.) představoval více než polovinu růstu HPH.

Zaměstnanost:

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,8 % na 5 273 tisíc osob. Odpracováno bylo celkem
o 2,6 % hodin více než v roce 2015.

Nezaměstnanost:

Za celý rok 2016 činila průměrná míra nezaměstnanosti 5,5 %, což je nejnižší roční průměr od roku 2008.
Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale
vysokoškoláci (1,8 %) a středoškoláci s maturitou (2,3 %). Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině
osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,7 procentního bodu na 3,9 %). Přes velké snížení
(meziročně o 4,1 procentního bodu) zůstává míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále
vysoká (18,7 %).

Politika
Krajské volby:
Volby do zastupitelstev krajů v roce 2016 se z rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana konaly 7. a 8. října 2016. Volili
se krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému
zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy zvolené v roce 2014.

Výsledky voleb do zastupitelstev v Plzeňském kraji
Počet
volených
členů

Okrsky
celkem

zpr.

v%

45

1 087

1 087

100,00

Kandidátní listina
číslo

název

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

456 716

163 235

35,74

163 081

160 317

98,31

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

389

0,24

X

2

Občanská demokratická strana

23 461

14,63

X

Česká str.sociálně demokrat.

27 829

17,35

X

12

26

Koruna Česká (monarch.strana)

30

539

0,33

X

ANO 2011

34 506

21,52

X

32

TOP 09

11 369

7,09

X

37

Komunistická str.Čech a Moravy

18 567

11,58

X

41

Národní demokracie

491

0,30

X

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

2 234

1,39

X

Kandidátní listina
číslo

-

název

Platné hlasy

Předn.
hlasy

celkem

v%

13 066

8,15

X

8 196

5,11

X

51

STAN,Patrioti,Svobodní,SsČR

61

Koalice pro Plzeňský kraj

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

951

0,59

X

70

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

150

0,09

X

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

1 661

1,03

X

78

Koalice SPD a SPO

8 559

5,33

X

80

PRO Zdraví a Sport

2 224

1,38

X

82

Česká pirátská strana

6 125

3,82

X

-

-

-

-

Volební účast v Plzeňském kraji:
Kraj
kód

Okrsky

název
Plzeňský kraj

celkem
1 087

zpr.

v%

1 087

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

456 716

163 235

35,74

163 081

160 317

%
platných
hlasů
98,31

Volební účast v Chudenicích:
Obec
číslo
556378

název
Chudenice

Okrsky
celkem

zpr.

1

1

v%
100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

602

184

30,56

184

181

98,37

Všeobecné dění v ČR
Důchody
Občané, kteří v roce 2016 dosáhli důchodového věku a získali potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let, mohou
podat žádost o starobní důchod.
Důchodového věku dosahují v roce 2016 muži narození v roce 1953, bezdětné ženy narozené v lednu až srpnu 1954,
ženy narozené v lednu až srpnu 1955, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v lednu až srpnu 1956, které
vychovaly dvě děti, ženy narozené v lednu až srpnu 1957, které vychovaly tři či čtyři děti, a ženy narozené v lednu až
srpnu 1958, které vychovaly pět a více dětí.
Občanské průkazy, pasy
Lidem starším 70 let budou úřady vydávat občanské průkazy s prodlouženou platností. Doklady budou na 35 let, a tito
obyvatelé si je tedy nebudou muset měnit každých deset let. Podraží ale takzvané expresní pasy, a to z 1500,- na 4000,korun (pro děti do 15 let z 1000,- na 2000,- korun).
Rychlostní silnice vs. dálnice
1.1. 2016 - V noci na dnešek se také většina dosud rychlostních silnic přeměnila v dálnice, označují je
zelené značky namísto modrých. Modré značky se symbolem automobilu se přemístily na vybrané silnice první třídy,
na nichž se tím pádem povolená rychlost zvýšila z 90 na 110 kilometrů v hodině.
Bezpečnost silničního provozu
Dne 20. února vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci mají nově povinnost nosit
reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením.
SPZ na přání
Nově si můžete objednat SPZ, kam si umístíte text dle vlastního přání. Několikrát odkládaná novinka začala konečně
platit. Za značku dle vlastního výběru zaplatíte 5000 korun. Zakázaná jsou vulgární slova.

Elektronické evidence tržeb
1.prosince zahájila Finanční správa České republiky provoz elektronické evidence tržeb (EET).
Elektronická evidence tržeb (EET) či on-line registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci
obchodníka posílány na státní správu. Všechny peníze přijaté v hotovosti (včetně stravenek, šeků) nebo prostřednictvím
platební karty se budou evidovat na finančním úřadě. Fáze EET: 2016 - stravovací a ubytovací služby, 2017 - 1. března maloobchod a velkoobchod, 2018 - 1. března - ostatní činnosti (kromě těch ve 4. fázi), například svobodná povolání,
doprava, zemědělství, 1. června - vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Mnozí podnikatelé, hlavně drobní živnostníci, se obávají o své podniky.

2. Průběh roku, počasí
Rok 2016 byl rokem přestupným. Začal pátkem a skončil sobotou.

Počasí ani letos „nezklamalo“. Svět opět potrápily hurikány, vichřice, zemětřesení. Jedno z největších letošních zemětřesení postihlo na sklonku roku, 13. listopadu, Nový Zéland. Otřesy půdy tam dosáhly síly 7,8 Richterovy stupnice.
Kdo naříká nad tím, jak je počasí v této době nevyzpytatelné a lidem vůbec nepříznivé se ovšem mýlí v předpokladu,
že v jiných časech bylo jinak a lépe. Jen nebyly televize, internet, videokamery a podobné vymoženosti, takže o většině výkyvů počasí jinde než v nejbližším okolí, v lepším případě v blízkých zemích, se lidé většinou nedozvěděli.
České republice rok 2016 nepřinesl žádné významné povodně, sucha nebo extrémně vysoké teploty, které by trvaly
po delší období. Počasí bylo ale hodně proměnlivé, zažili jsme řadu značných teplotních skoků, teplota vzduchu často připomínala houpačku, jeden den nahoře, vzápětí dole. Celkově tak byl rok
2016 co do proměnlivosti počasí pro hodně lidí zátěžový.

V naší republice byla průměrná roční teplota: 10,55 °C, což rok 2016 řadí mezi roky teplotně průměrné. Celosvětově
tomu ale bylo jinak, meteorologové potvrdili, že ve světě byl rok 2016 nejteplejším v historii měření.

LEDEN
Už lednové počasí dokázalo, že označení „počasí jako na houpačce“ má svoje oprávnění. První den roku nás přivítal
0 °C a deštěm se sněžením. Nejvyšší denní teploty se pak po většinu ledna pohybovaly od 0 °C počátkem měsíce až
do +9 °C v sobotu 30. ledna. V noci bylo nejchladněji po polovině měsíce, kdy noční teploty klesly pod bod mrazu.
Předposlední celistvý lednový týden (17. 1. – 22. 1.) byl celkově chladnější, meteorologové toto období označili za
vrchol celé zimní sezóny 2015/2016. Celý leden byl pošmourný, pokud padal sníh, pak spolu s deštěm, takže o nějakých zimních radovánkách nemohla být řeč. Ladova zima, se spoustou sněhu a saněmi s rolničkami je už opravdu
jen hezkou pohádkou.

ÚNOR
Únorové denní teploty prakticky vůbec neklesly pod bod mrazu. V pondělí 1. února bylo přes den až +12 °C, pršelo.
Prakticky po celý únor se pak denní teploty pohybovaly v rozmezí +2 až +5 °C, nejtepleji bylo v pondělí 22. února,
kdy se denní teploty vyšplhaly až na +13 °C. Noční teploty se držely téměř stabilně kolem nuly. Letos byl přestupný
rok, takže únor měl 29 dní. Celkově byl únor teplý a vlhký, připomínal spíše předjaří než zimní měsíc. Déšť a vyšší
teploty patří sice podle meteorologů k časnému jaru, ale v únoru je na ně přece jen trochu brzy. Na zahrádkách se
někde objevily sněženky a fialky.

BŘEZEN
Jako by nám sníh chtěl vynahradit svoji nepřítomnost v lednu a v únoru. Ve středu 2. března ráno se Chudenice probudily do bílého a sníh padal až do odpoledne. V následujících dnech ale odtál, v pátek 4. března už po něm nebylo
ani stopy. V dalších dnech se denní teploty pohybovaly kolem 6 °C. V úterý 8. března bylo zataženo, ráno ještě 6 °C,
v poledne se ochladilo, odpoledne napadl sníh, ale opět hned odtával. Ve druhé půli března se denní teploty pohybovaly od +5 °C a stále mírně rostly až do pěkných 15 °C ve čtvrtek 31. března. Sníh s deštěm padal ještě několikrát,

ale vždy šlo jen o mírné srážky. Od poloviny března se začala rychleji probouzet i příroda, začaly rozkvétat některé
ozdobné keře, nalité pupeny měly třešně. Zahrádkáři naříkají, že díky nedostatku sněhu se brzy projeví nedostatek
vody. Podobné obavy mají i vodohospodáři. V neděli 20. března v půl šesté ráno středoevropského standardního času začalo astronomické jaro 2016. Loni tomu tak bylo o něco později, a to konkrétně v pátek 20. března ve 23 hodin
a 45 minut. Březen byl na území ČR teplotně normální, průměrná měsíční teplota 3,3 °C byla o 0,8 °C vyšší než
normál 1961-1990. Tepleji bylo na Moravě než v Čechách, průměrná měsíční teplota vzduchu na území Moravy a
Slezska byla 3,7 °C, na území Čech 3,2 °C. Srážkově byl březen také normální, průměrný srážkový úhrn 30 mm
představuje 75 % normálu 1961-1990. Nejvíce v průměru napršelo na východě Čech.

DUBEN
Měsíc duben nám přinesl hned zpočátku jakousi předzvěst léta, když teploměry ve městě naměřily na duben poměrně vysoké teploty - v neděli 3. dubna 19, v pondělí 4. dubna 20 a v úterý 5. dubna dokonce 23 °C. V dalších dnech
byly denní teploty o něco nižší, mezi 9 až 13 °C. Ovšem nesmíme zapomenout na houpačku, Ve středu 13. dubna
odpoledne bylo ve městě až 22 °C, když den před tím bylo pouze 13 °C. V posledním dubnovém týdnu se ochladilo,
v sobotu 23. dubna jsme ve městě zaznamenali 13 °C a slabý déšť, v pondělí 25 dubna přes den jen 8 °C a v noci dokonce slabý mráz -2 °C. Pravým aprílovým dnem byla středa 27. dubna. Přes den padal sníh s deštěm, pak chvíli svítilo slunce, pak zase sníh s deštěm, a tak se to střídalo celý den. 28. dubna bylo polojasno, ale vál silný studený vítr.
Denní teplota 9 °C. V posledních dvou dubnových dnech se oteplilo, 30. dubna bylo 19 °C a jasno. I noční teploty
se pohybovaly vesměs nad 5, spíše kolem 10 °C, 5. dubna ráno jsme naměřili dokonce +19 °C. To bylo u nás. Ve
vyšších polohách, na horách koncem dubna padal sníh a mrzlo, na Šumavě podle tamních meteostanic naměřily v
posledním dubnovém týdnu při zemi až -9,3 °C. I u nás panovaly obavy z mrazů, naštěstí se nevyplnily, jen v pátek
29. dubna klesla ranní teplota na – 1 °C. K obavám to stačilo.

KVĚTEN
V květnu převažovaly dny, kdy bylo skoro jasno nebo polojasno až oblačno, zcela jasný slunečný den nebyl ani jeden. První květnové dny se denní teploty pohybovaly mezi 16 a 17 °C s výjimkou středy 4. května, kdy bylo jen 13
°C a celý den drobně pršelo. Od 7. do 11. května se průměrné denní teploty udržovaly mezi 20 až 22 °C. Od čtvrtka
ve druhém květnovém týdnu bylo o něco chladněji s častým deštěm, praví železní muži se ale tentokráte nekonali. V
dalších dnech se zase o něco oteplilo. Nejteplejším květnovým dnem v našem městě byla neděle 22. května, kdy
jsme přes den naměřili 27 °C. Celkově odpovídalo květnové počasí dlouhodobému normálu pro tento měsíc.

ČERVEN
Už pravý letní měsíc. Průměrné denní teploty s výjimkou tří dní neklesly pod 20 °C. Poměrně dost pršelo nebo alespoň mžilo. Ve středu 8. června odpoledne se nad městem přehnala několikrát bouřka. Ve čtvrtek 16. června večer v
19 hodin postihl město přívalový déšť. Hustý déšť trval celou noc i příští den. Za 24 hodin napršelo v našem městě
29 mm srážek. To je na letošní poměrně suchou první polovinu roku opravdu dost. Podle odborníků ovšem při letošní absenci sněhu ani „vlhký červen“ příliš nepomůže doplnit zásoby spodních vod, kterých valem ubývá. V červnu
jsme zažili i čtyři tropické dny: 20. června (32 °C), 23. června (32 °C), 24. června (33 °C) a 25. června (30 °C). 25.
června večer se přes město přehnala několikrát bouřka.

ČERVENEC
Tentokrát to byl letní měsíc, jaký býval před léty. Žádná horka, příjemné teplo. Vysloveně jasných dní nebylo mnoho,
spíše bylo polojasno až oblačno. Teploty se pohybovaly prakticky po většinu měsíce mezi 20 až 29 °C. Uprostřed
měsíce jsme zažili známou „houpačku“. V pondělí 11. července byl první a poslední červencový tropický den s průměrnou teplotou 32 °C. V noci z pondělí na úterý, ve dvě hodiny po půlnoci, řádila nad městem silná bouřka, která
se pak vracela po celý zbytek noci. Důsledkem bylo ochlazení, 12. července jsme naměřili průměrnou denní teplotu

18 °C., ve středu 13. července začalo pršet a pršelo pak po další tři dny, kdy průměrná denní teplota klesla pod 20
°C. Vlahý a celkem teplý červenec přinesl mimořádné potěšení houbařům. Začaly růst houby, ne sem tam jedna, ale
nastaly doslova houbařské žně. V některých místech, například na sousedním Tachovsku, se prý daly houby doslova
kosit kosou. Houbaři si mohli vybírat, rostly všechny druhy od „praváků“ (pravý smrkový hřib) až po lišky. Samozřejmě, nebývalé množství hub vyvolalo do života i různé pranostiky našich předků. Nejvíce se citovala ta, podle
které neobvyklé množství hub zvěstuje válku. Leč houby rostly a rostly až do listopadu, žádná válka nepřišla, a tak je
vše v pořádku.

SRPEN
Také srpen byl, až na čtyři dny v závěru měsíce, průměrně teplý. Přinesl teploty mezi 20 – 28 °C. Proti červenci ubylo dešťových srážek i bouřek, takže srpen lze označit za suchý měsíc. Nejstudenějším dnem měsíce byl čtvrtek 11.
srpna. V pražském Klementinu byla ve čtvrtek ráno naměřena nejnižší teplota pro 11. srpen od roku 1869. Na nejstarší meteorologické stanici v Česku, která sleduje počasí od konce 18. století, klesla na deset stupňů Celsia. Někde
dokonce mrzlo, na šumavské Kvildě spadla rtuť na zhruba minus tři stupně, oznámil Český hydrometeorologický
ústav. Za vrchol letošního léta lze označit dny 25. až 28. srpna, kdy byla poprvé v letošních měsících po celý den obloha jako vymetená, bez jediného mráčku. V neděli 28. srpna jsme ve městě zaznamenali nejvyšší denní teplotu letošních prázdnin 32 °C. Ovšem teplotní rekordy začaly padat už o den dříve, v sobotu 27. srpna. U nás jsme zaznamenali 31 °C, teplotní rekordy hlásily meteostanice například z Chebu, Mariánských Lázní a z dalších míst.

ZÁŘÍ
První polovina září byla na toto roční období mimořádně teplá a suchá. Průměrné denní teploty byly 27 a 28 °C, po
několik dní převažovalo stabilně jasno až skoro jasno s teplotami 28 °C. Slunečné počasí bez dešťů, které vládlo od
konce srpna do poloviny září, přálo dozrávání ovoce. Díky mariánskému létu, jak se teplému a suchému počasí na
začátku září říká, byly švestky, jablka a vinná réva sladší než v předchozích letech. 16. září začalo pršet, déšť, který

pokračoval i v dalších dnech, přinesl po polovině měsíce ochlazení na 16 až 18 °C, mírně se oteplilo až po 24. září.
Poslední letní měsíc mělo počasí opět charakter houpačky. Zatímco první polovina září přinesla rekordní teploty, během následujících dní se ochladilo až o deset stupňů. Ke konci září se teploty opět dostaly vysoko nad průměr.
Letošní léto působilo oproti loňským extrémním vedrům jako studené a deštivé, podle expertů bylo ale ve skutečnosti takové, jaké by v Česku správně mělo být. Jenže ačkoli bylo o trochu deštivější než obvykle, srážky nepomohou
podzemním vodám, jejichž hladiny jsou po několika suchých letech velmi nízké. "Pomohlo by, kdyby i další léta byla taková jako letošní. Podle výhledů se ale budou suchá léta do Česka vracet," tvrdí meteorologové.

ŘÍJEN
Říjen byl, zejména ve své první polovině, mimořádně zataženým a deštivým měsícem. Od 2. do 6. října prakticky
neustále pršelo. Například 4. října napršelo v našem městě 7,8 mm srážek, 6. října 8,7 mm srážek. Časté byly ranní
mlhy. Zejména v nižších polohách města trápila občany i inverze. Slunce svítilo opravdu jen málo. Dost často se
kvůli zatažené obloze muselo svítit i přes den. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 7 – 10 °C, ranní už začaly občas klesat k nule, v neděli 9. října nám teploměry ukázaly první mrazivé ráno, -1 °C. Celkově se dá letošní říjen hodnotit jako dost nepříjemný měsíc. Jen houby si z mlh a deště nic nedělaly, rostly stále jako o závod, houbaři jich stále
nosili z lesa plné košíky, i když ty říjnové už byly poněkud zvlhlé. Podle meteorologů byl říjen jediný měsíc v roce,
který se držel teplotního normálu.

LISTOPAD
Listopad už vykročil k zimě. Denní teploty se pohybovaly mezi 1 až 10 °C, nejvyšší průměrnou denní teplotu jsme
zaznamenali 21. listopadu (+13 °C). Noční teploty klesaly až k -1 °C. Nejchladnější noc jsme zaznamenali v pondělí
28. listopadu, kdy bylo ráno -5 °C. V neděli 11. listopadu vál poměrně silný vítr. Až na pár převrácených popelnic
větší škody nenadělal. V týdnu od 21. do 27. listopadu byla celý týden mlha. 22. až 26. listopadu bylo ve dne tak za-

taženo a mlhavo, že se muselo po celé tyto dny svítit, nevyjasnilo se ani přes poledne. V noci ze 14. na 15. listopad
se na oboze ukázal superúplněk, největší úplněk od roku 1948. Měsíc se k zemi přiblížil nejblíže na své dráze na
vzdálenost 356 509 kilometrů. Poznali jsme to tak, že noc byla jasnější než obvykle při jiných úplňcích. Měsíc totiž
odráží sluneční světlo, a je-li větší měsíc, je i odraz větší. V listopadu také ke smutku všech houbařů přestaly růst
houby. I tak byla letošní houbařská sezóna neobyčejně dlouhá a bohatá. Milovníci hub si jich nasušili i kila, nemluvě
o zavařených sklenicích s naloženou houbovou pochoutkou.

PROSINEC
Prosinec byl teplotně nadprůměrný. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 5. prosince do 1. ledna je -0,5
stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1969, kdy se průměrná teplota dostala na -6,1 stupně Celsia. Naopak letos to byly plus čtyři stupně, což byl v tomto období teplotní rekord. Nejteplejším dnem měsíce byla u nás sobota 10. prosince, kdy teploměry vyšplhaly až na 11 °C. Na prosinec teplota opravdu vysoká. Noční teplota byla +4 °C. Následující
den vál poměrně silný vítr, který denní teplotu srazil na +6 °C, noční zůstala stejná +4 °C. Celkově se po celý měsíc
denní teploty pohybovaly od nuly do 6 °C. Nejmrazivější noci jsme zažili hned počátkem prosince, ve dnech 3. až 7.
prosince, kdy se noční teploty pohybovaly v rozmezí -4 až -5 °C. Chladná noc byla ještě ve čtvrtek 22. prosince, kdy
nám teploměry ukázaly – 5 °C. Ovšem na Štědrý den se oteplilo, přes den bylo +6 °C a místo sněhu pršelo, v noci
byly +2 °C. Srážkově byl prosinec velmi chudý. Napršelo jen něco málo nad 50 % obvyklého měsíčního úhrnu. U
nás pršelo, či spíše poprchávalo, jen v pěti dnech měsíce.

Průměrná roční teplota na území ČR: 10.55 °C – rok byl teplotně nadprůměrný
Nejnižší teplota na území ČR: - 13,7 °C
Nejvyšší teplota na území ČR: + 36,6 °C
Měsíc

Minimum Maximum Průměr

Leden

-13.7 °C

10.0 °C

-1.85 °C

Únor

-6.2 °C

17.8 °C

4.62 °C

Březen

-3.9 °C

22.4 °C

5.29 °C

Duben

-3.6 °C

25.2 °C

10.20 °C

Květen

0.6 °C

30.3 °C

16.23 °C

Červen

9.8 °C

36.6 °C

19.52 °C

Červenec

8.6 °C

36.1 °C

21.73 °C

Srpen

8.2 °C

31.0 °C

19.85 °C

Září

4.3 °C

31.1 °C

18.12 °C

Říjen

-0.6 °C

24.9 °C

9.36 °C

Listopad

-8.1 °C

14.6 °C

4.11 °C

Prosinec

-11.2 °C

10.0 °C

-0.64 °C

Souhrn srážek v roce 2016
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích
(uvedeno v mm)

Leden

únor

březen

duben

květen

411

273

235

238

224

červen červenec srpen
753

1 365

112

září

říjen listopad

670 510

39,9

prosinec
6,9

Srážky celkem : 4 828,8 mm

Roční průměr: 402,4 mm
Zaznamenala Petra Dolejšová

10. Ze starých kronik městečka Chudenic
1936
Poradna matek a dětí
Dne 29.3. 1936 byla v městečku zřízena „poradna matek a dětí“. Účel této instituce jest podávati matkám bezplatně
rady správné životosprávy dětí a děti, hlavně chudých rodičů, ošetřovati a léčiti. Spolek neomezuje se jen na
městečko, ale vykonává blahodárnou činnost i v okolí. Každý první čtvrtek v měsíci je v poradně umístěné
v obecním domku živo. Tam nosí nebo vodí maminky své dětičky, kde se jim od místního obvodního lékaře a za
přítomnosti a součinnosti obětavých funkcionářů spolku dostane ošetření. Předsedou poradny je Anna Baláková,
učitelka, jednatelem Josef Burda, odborný učitel, pokladníkem Václav Šperl, děkan, ošetřujícím lékařem Mudr.
Karel Šetka. Funkcionáři vykonávají své funkce zdarma, lékaři je poradnou placeno 25,- za 1 hodinu. Poradna je
vydržována jednak podporou ústředí, jednak dobrovolnými členskými příspěvky a dary, v nemalé míře i pořádáním
besídek.
Odhalení pomníku padlým
V předvečer slavnosti byl uspořádán večírek v restauraci u Baláků. V neděli dne 5.7. provedena vlastní slavnost.
V průvodu, který v neděli odpoledne vyšel od měšťanské školy, byla zastoupena klatovská posádka čestnou četou
dragounského pluku č. 4, za nimi legionáři, slavnostní řečníci, členové výboru vedle členů obecního zastupitelstva,
přespolní hasiči vedení náčelníkem V.Bláhou ze župy přeštické, 4 sokolové z Poleně, ženy a dívky v krojích,
některé místní korporace, školní mládež a účastníci z místa i z okolí. Zdejší Sokolové a též některé spolky se po
usnesení svých výborů korporativně nezúčastnily. Členstvo uvedených spolků zúčastnilo se slavnosti jen jednotlivě.
Slavnost vyzněla přese všechny překážky, které se jí kladly v cestu, velmi důstojně. Počet návštěvníků dlužno
odhadnouti podle prodaných vstupenek na 1000 až 1200 osob. U pomníku byla slavnost zahájena starostou městečka
p. Václavem Kubecem. Předseda přípravného výboru Bedřich Balák přečetl omluvný dopis p.min. národní obrany
Františka Machníka, majora Vlad. Roubala, místního rodáka a pozdravné a omluvné dopisy korporací i jednotlivců.
Poté promluvili ke shromážděným chudeničtí rodáci, p. generál Josef Pešek a básník a spisovatel Jaroslav Kvapil,
jejichž proslovy nalezly odezvy v četném obecenstvu. Po odhalení pomníku a předání tohoto do správy obce byla
slavnost zakončena státní hymnou. Letoun Pošumavského aeroklubu vzdal poctu padlým chudenickým hrdinům a

shodil věnec. Při slavnosti a koncertě , který následoval, účinkovala hudba hraničářského praporu z Domažlic. Večer
pak byly uspořádány v restauraci U Baláků a „Na Šumavě“ obvyklé veselice.
Ani oposice nelenila a za peníze sebrané ve sbírce mezi místními občany a vzrostlé o úroky právoplatně
vyvolenému výboru neodevzdali a rozhodli se zakoupiti za ně pamětní desky se jmény padlých a umístili je ve
vestibulu měšťanské školy. A tak u nás v roce 1936 stali jsme se svědky jinde v republice nemožné události a zatím
co větší část obyvatelstva odhalovala pomník, druhá část, ovšem menšina, skoro současně zavěšovala desky
v měšťanské škole. Smutný a nadmíru bolestivý to obraz nejednotnosti v naší obci v r. 1936 Ani tak pietní akt
nedovedl chudenické sjednotiti!!!

1946
Starý zámek
Dekretem ministerstva zemědělství byl obci Chudenicím přidělen starý zámek v Chudenicích čp. 1 pro kulturní
účely obce. Hospodářské budovy si však stát ponechává pro své potahy, novější obytné budovy při starém zámku pro
své lesní zaměstnance.
Pamětní deska MUDr. Václavovi Rubeškovi
Dne 18.8. uspořádal KČT společně se Sokolem slavnostní odhalení pamětní desky místnímu rodáku věhlasnému
porodníku MUDr. Václavovi Rubeškovi spojenou s odpolední slavností a koncertem na Palackého skále “Bolfánku“.
Na dopolední slavnosti byl hlavním řečníkem klatovský okresní lékař MUDr. ..............., na odpolední slavnosti
promluvil o Františku Palackém plzeňský městský archivář Dr. Fridrich Macháček . Účast na obou slavnostech byla
četná. Zejména dopolední slavnosti se zúčastnilo mnoho oficiálních hostí, mezi nimi zástupce lékařské fakulty
Karlovy univerzity, zástupce pražské porodnice, porodních asistentek i slavný chudenický rodák mistr Jaroslav
Kvapil, který též promluvil k účastníkům. Tráví totiž letošní léto v zámku Lázeň.
Zámek Lázeň
Zámek Lázeň byl přidělen s přilehlým parkem úřadu předsednictví vlády pro rekreaci jeho zaměstnanců. Během léta
se tu vystřídalo asi 30 rodin. Před přidělením zámku byl tu v květnu návštěvou i ministerský předseda Zdeněk
Fierlinger.

Svaz brannosti
V říjnu byl v Chudenicích ustaven svaz brannosti za účelem předvojenské výchovy mládeže.
Vánoční strom
V neděli dne 22. 12. byl poprvé v Chudenicích slavnostně osvětlen vánoční strom republiky na náměstí u kostela.
V zahajovací oslavě promluvil před vánočním stromem jednatel osvětové rady V. Švehla, vánoční strom do ochrany
za obec převzal předseda MNV J. Siegel. Před vánočním stromem zahrála zdarma místní kapela, žactvo měšťanské
školy zazpívalo koledy. Čistý výnos z dobrovolné sbírky u vánočního stromu připadne místním pozůstalým po
obětech II. Světové války.

1956
Průtah obcí – asfaltka
S průtahem obcí (asfaltka) bylo započato v r. 1956. Od Švédů do Chudenic byla provedena válcovka, přes obec od
Lučice k sokolovně asfaltový průtah úpravou rigolů ze žulových kostek. Obec Chudenice měla dodat pracovní síly,
ale pro nezájem občanů k tomu nedošlo, na silniční práce bylo nutno dovážet pracovníky až ze Strážova. Při úpravě
v Bráně byla silnice zvýšena, čímž se zhoršily výjezdy do okolních dvorků. Někteří majitelé usedlostí sousedících se
silnicí byli nespokojeni a tvrdošíjně žádali nápravu, k níž ovšem již nedošlo.
Kravín JZD
V r. 1956 byly vypracovány plány na výstavbu zemědělského výrobního střediska a na jaře hned započato se stavbou
stáje na 150 kusů dojnic typu zvaného „Plzeňský“. Stavba byla zadána Okresnímu stavebnímu podniku.
Předpokládaný celkový stavební náklad byl 1.200.000 Kčs.

1966
Zábava
V masopustě se konaly v Chudenicích 4 plesy: dne 15. ledna ples KSČ, dne 30. ledna požárnický, dne 6. února
sokolský, dne 13. února ples Sdružení rodičů a přátel školy. Na masopustní pondělí se konal tradiční dětský

karneval. Během roku konali mládežníci a Sokolněkolik tanečních zábav, nejslavnější a nejnavštívenější byla ovšem
pouťová taneční zábava. Také branci konají vždy po odvodech taneční zábavu, k poctě Josefů se koná josefovská, na
zakončení roku silvestrovská. Ale ani zábavy nejsou už tak navštěvovány tak jako dříve. Asi proto, že je
v Chudenicích málo mládeže. Větší přitažlivost mají zábavy v Únějovicích a v Kolovči.
Americká zahrada
Zahradník Karel Mráz z Lázně opatřil všechny dřeviny v americké zahradě tabulkami s čísly a českými názvy.
Jmenovky zhotovili žáci místní školy v hodinách polytechnického vyučování ve školní dílně. Je to velmi dobré
opatření, návštěvníci botanické zahrady bez pracného hledání v katalogu poznávají druhy vzácných dřevin
amerického původu.
Čekárna ČSAD u Švédů
V neděli dne 24.10. byla v akci Z postavena čekárna pro cestující, kteří čekají na autobus na křižovatce „ U Švédů“.
Čekárnu využívají dospělí i děti z Bezpravovic i z Chocomyšle v době nepohody, když tu čekají na autobus.
Bytovky JZD
Letos v létě bylo započato s přípravou stavebního materiálu a s výkopem základů pro 4 bytovky JZD. Funkcionáři
JZD se domnívají, že získají snáze stálé pracovní síly, hlavně mladé lidi, postarají-li se jim o slušné bydlení. Byty
budou mít 3 pokoje s příslušenstvím včetně garáže. Stavěny jsou na parcele JZD pod Zahradní ulicí, kde byla už před
léty provedena kanalizace.
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