ČÍSLO 33

WWW.CHUDENICE.INFO

Chudenický zpravodaj
občasník pro Chudenice, Slatinu, Lučici, Bezpravovice a Býšov

NOVÉ A DŮLEŽITÉ INFORMACE Z CHUDENICKA

PROSINEC 2019

2

Chudenický zpravodaj 2019

OBSAH

Slovo starosty  ….................……………………………………………………………………………………  3
Kontaktní informace  ............................................................................................................  5
Činnost úřadu městyse Chudenice  ...............……………………………………………......................  6
Finance obce  ...…………………………………………………………………………............................  10
Informovanost občanů  ….......……………………………………………………………………………......  14
Knihovna  …..........................................………………………………………………………......……  14
Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského  ….……………………….………………........  21
Mateřská škola Chudenice  …...............…………………………………………………………………….  24
Studie využití a ochrany krajiny na Chudenicku  .………………………………………….....................  25
Mapový portál  .………………………………………..……………………………………….....................  29
Kniha o dějinách Chudenicka  .………………………………………..…………………….....................  30
Hasiči  …...................………………………………………………………………………………………….  33
TJ Sokol Chudenice  …................……………………………………………………………………………  38
Zahrádkáři  .............………………………………………………………………………….....................  41
Včelaři  ….……………………………………………………………………………………………………......  41

Časopis pro Chudenicko, vydává Městys Chudenice 
Kvapilova 215, 339 01; IČO: 00255599; MK ČR E 11317
Vydáno v prosinci 2019 v nákladu 300ks
Grafická úprava a tisk: SOS print s.r.o., Plzeň
Autor fotografií na obálce: Zdeněk Mlnařík
Redakce: Marcel Bezděk
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

Chudenický zpravodaj 2019 

3

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil.
Rok s rokem se sešel a je zde opět náš Zpravodaj, ve kterém se snaží vedení městyse ve spolupráci s ostatními spolky zrekapitulovat uplynulé období.
Rok 2019 je také rokem třicátého výročí od „Sametové revoluce.“ Za těch třicet let (překvapivé jak rychle to
uteklo) se událo ve světě, republice a potažmo i v Chudenicích mnoho dobrého i méně zdařilého.
Názory na události především v republice se určitě různí. Stejně tak se mohou různit názory na dění v Chudenicích a okolí za uplynulých 30 let. Jsem dalek toho, abych zde hodnotil, co bylo uděláno dobře, co špatně.
Jen bych rád vyjádřil názor, že každému kdo se za ta léta aktivně zapojil do dění v Chudenicích je potřeba
poděkovat. Ať už vnímáme výsledky jejich aktivit pozitivně či negativně. Jsem totiž přesvědčen, že jakákoliv
aktivita (byť se nemusí vždy setkat s příznivým ohlasem) ve vztahu k dění v obci je lepší než nezájem a pasivita. I když se říká: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“…
V souvislosti s výročím tří desetiletí od pádu komunistického režimu v tehdejším Československu a postupným budováním demokratických institucí a jejich pravidel, se vedení městyse Chudenice chce důrazně
přihlásit k dodržování demokratických principů naší společnosti, ústavním pravidlům, k orientaci a ukotvení
České republiky ve strukturách EU a NATO a hlásí se k hodnotám občanské společnosti, které byly definovány obdobím po listopadu 1989.
Pokud se mám ohlédnout za proběhnuvším rokem 2019 z pohledu investic úřadu městyse, tak všichni
dobře víte, že nejzásadnější investiční akcí, za přispění cca 90% dotace IROP, byla výstavba nové hasičské
zbrojnice. Dovolím si říct, že realizace akce se velmi vydařila a my můžeme na tuto stavbu být po právu pyšní.
Další akcí byla oprava komunikace v ulici Podskalí, kterou jsme realizovali za pomoci cca 70% dotace od Plzeňského kraje.
V neposlední řadě jsme rekonstruovali kuchyni v areálu mateřské školy, kde obklady a dlažby byly ve stavu,
který z daleka neodpovídal hygienickým požadavkům OHS Klatovy.  
V začátku roku 2019 také ukončila svoji činnost na Starém czerninském zámku kastelánka paní Miroslava
Žáková a já bych jí zde rád za její působení poděkoval. Zastupujícím kastelánem byl pověřen pan Ludvík
Pouza, který měl provoz zámku na starost celý zbytek roku a měl tak možnost prokázat svůj zájem a schopnosti pro to stát se kastelánem.
V současné době je realizován projekt rekonstrukce sportovního areálu „Jalovčí“, na který TJ Sokol Chudenice obdržel dotaci 70% od MŠMT v pozdním termínu.
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V roce 2020 plánujeme realizaci projektu „Chudenice – Záblatí“, přičemž nám již došla trpělivost s opakovaným bezúspěšným podáváním žádostí o dotaci a tudíž jsme se rozhodli stavbu realizovat z vlastních finančních zdrojů. Realizaci předpokládáme v období jara až léta 2020.
Další plánovanou akcí je vyčištění a oprava hráze rybníka v Lučici. Ve Slatině bychom rádi opravili část cesty
vedoucí do Poleňky. Dále též musíme počítat s investicí na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Podskalí a Švihovské kde ČEZ Distribuce plánuje pokládku rozvodu nízkého napětí do země.
Zastupitelům městyse také není lhostejný vývoj krajiny na Chudenicku a zejména způsob obdělávání půdy
zemědělskou společností. Proto jsme nechali zpracovat studii využití a ochrany krajiny v tomto regionu.
V souvislosti se zjištěnými informacemi se budeme snažit uplatňovat doporučení obsažená v dané studii,
jako např. revitalizační opatření, renovace polních cest, výsadba alejí, uzavírání pachtovních smluv s nájemníky pozemků městyse s adekvátním režimem hospodaření aj. Studie se mimo jiné též pochopitelně věnuje
situaci s vodním režimem v krajině. S vodou se budeme muset do budoucna skutečně naučit efektivně
a plánovitě hospodařit. Více v příspěvku věnovanému tomuto tématu.
Městys Chudenice se tento rok rozhodl pořídit moderní mapový portál pro zobrazování mapových podkladů,
územních plánů, inženýrských sítí, pasportů, atd. Po intenzivních geodetických pracích v terénu a následném zpracování proběhne v následujících týdnech jeho uvedení do provozu. Tento nástroj bude pochopitelně též k dispozici občanům. Více v příspěvku věnovanému tomuto tématu.
Vzhledem k tomu, že příští rok si budou Chudenice připomínat 820 let od první písemné zmínky, rozhodlo
se vedení městyse nechat pořídit obsáhlou a reprezentativní publikaci o dějinách městyse a okolí. Z průběžných výstupů, které máme již k dispozici, se domníváme se, že veřejnost bude odměněna úctyhodným
počinem, který si naše městečko rozhodně zaslouží. Více v příspěvku věnovanému tomuto tématu.
V budově sokolovny bychom rádi v příštím roce vyměnili za pomoci dotací z Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Plzeňského kraje okna a dveře.
To je z výčtu plánů zastupitelstva pro rok 2020 zhruba vše. Dovolím si říct, že to není málo.
V této souvislosti chci poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich svědomitý přístup k úkolům, které jako
zastupitelé řeší.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem občanům Chudenic a spádových obcí poděkoval za zájem o dění
v místě a zároveň Vás vyzval, pokud budete mít jakýkoliv smysluplný nápad na zlepšení života na Chudenicku, rádi Vás přivítáme na zasedání zastupitelstva nebo na úřadě městyse.
Pro nadcházející adventní období a Vánoce Vám přeji dny plné pohody, lásky a porozumění. Do roku 2020
pak mnoho štěstí jak v osobním, tak v profesním životě a především hodně zdraví a štěstí.
                                                         					
									

S úctou
Martin Dolejš - starosta městyse
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KONTAKTNÍ INFORMACE
ADRESA ÚŘADU:
Městys Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
8.00-18.00
Středa
8.00-16.00
Pátek
8.00-14.00

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

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

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

376 398 211
724 939 829
info@mestyschudenice.cz
ucetni@mestyschudenice.cz
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ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LEDEN 2019 - PROSINEC 2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 21.2.2019 v zasedací
místnosti úřadu:
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2018
3. vydalo souhlas se zřízením nového vjezdu na pozemek p.č. 127/20
4.	vydalo souhlas s uložením kan. a vod. přípojky pro pozemky p.č.1385/7 a 1385/8 pod asf. komunikací p.č.217/1 Dobrovského ulici
5.	na základě žádosti manželů Götzových a na základě přiloženého geometrického plánu vyhlašuje záměr prodeje části pozemku 1965,  st.p. 460 v k.ú. Chudenice
6.	vydalo souhlas se stavbou pokládky metalických kabelů firmou Cetin na pozemcích p.č. 1965
a 2060/6 v k.ú. Chudenice
7. vydalo souhlas se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1349/1
8.	vyhlásilo záměr propachtování pozemků p.č. 190 o výměře 7567m2, pozemku p.č. 192 o výměře
7080 m2, pozemku p.č. 193 o výměře 1335m2 v k.ú. Chudenice
9. schválilo výsledky účetní závěrky hospodaření MŠ Chudenice za rok 2018
10. schválilo žádosti spolků o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a neziskových organizací
11.	schválilo podání žádosti o dotaci z programu „ Zachování a obnova kult. památek PK“ na projekt „Sokolovna – repase a oprava oken a dveří“
12.	projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora obnovy místních komunikací“ na projekt „Chudenice – Záblatí“
13.	projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu PSOV PK na projekt „oprava místní komunikace Chudenice – Podskalí“
14. schválilo pasport místních komunikací městyse Chudenice
15.	vydalo přípustné stanovisko k PD na stavbu rekreačního objektu na stavebním pozemku p.č. 128/60
a zamítavé stanovisko k PD na stavbu „dílna s pergolou“ na stejném pozemku
16.	odsouhlasilo návrh na mimosoudní vyrovnání mezi firmou Pegisan a Městysem Chudenice
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 2.5.2019 v zasedací
místnosti úřadu městyse
1. schválilo po změnách program jednání,
2. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.1/2019, č.2/2019 a schválilo rozpočtové opatření č.3/2019,
3.	schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňského kraje (PK) na dopravní obslužnost ve výši 42.405,Kč a podepsání navržené veřejnoprávní smlouvy,
4.	schválilo pronájmem pozemků p.č.190, 192, 193 v k.ú. městyse Chudenice a sepsání pachtovní
smlouvy, dle projednaných podmínek,  
5.	schválilo prodej pozemku p.č. 460 v k.ú. městyse Chudenice a uzavření smlouvy, dle projednaných
podmínek,  
6. schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. městyse Chudenice,
7.	schválilo vydání souhlasu s umístěním stavby přístřešku na pozemku p.č. 127/73 v k.ú. městyse Chudenice,
8.	schválilo uzavření navržené smlouvy o smlouvě budoucí se společností Omexom GA Energo, s.r.o.
na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č. 1385/8 NN v k.ú. městyse
Chudenice, dle projednaných podmínek,
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9.	schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Klatovy na provozování služeb
pro občany městyse Chudenice, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
10. schválilo rozdělení finančních prostředků MŠ do rezervního fondu a fondu odměn,
11.	schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. obce Bezpravovice (viz. zápis) za účelem zemědělského užívání, dle projednaných podmínek, a podání výpovědi z nájmu s dosavadním nájemcem,
12.	schválilo uzavření Smlouvy o umístění zařízení pro přenos internetového signálu na budově ZŠ se společností United Network SE,
13.	schválilo možnost mimosoudního vyrovnání mezi městysem Chudenice a společností Pegisan s.r.o.
při dodržení projednaných podmínek, které se týká dlouhodobého soudního sporu ohledně provedení
stavebních prací na Starém zámku v Chudenicích,
14.	vzalo na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení na pozici správce Starého zámku v Chudenicích,
15.	schválilo uzavření smlouvy se společností eGOGO servis, s.r.o. v souvislosti s pořízením pasportů veřejných komunikací a dopravního značení v rozsahu k.ú. Chudenice, Lučice, Býšov, Slatina a Bezpravovice a vyhotovení mapového portálu, obsahující data o infrastruktuře a majetku městyse v celkové
hodnotě 65.842,-Kč bez DPH a cenou za provoz mapového serveru 1.200,-Kč bez DPH za měsíc,
16.	schválilo uzavření smlouvy se společností EKOPOD – Ekologie podniku, s.r.o. v souvislosti s pořízením Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka v celkové hodnotě 61.600,-Kč bez DPH,
17.	schválilo přijetí dotace ve výši 390.000,- Kč od PK, vázanou k projektu Oprava místní komunikace
v ulici Podskalí v Chudenicích, a podepsání veřejnoprávní smlouvy,
18.	schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Chudenice všední i sváteční z dotačního titulu KÚ PK Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019,
19.	schválilo přijetí nadačního příspěvku ve výši 26.010,-Kč od NADACE ČEZ za účelem pořízení speciální soupravy ve formě batohu s vybavením na lesní požáry a pověřuje místostarostu Davida Žáka
administrací grantového řízení a sepsání příslušných smluv,
20.	vzalo na vědomí informace o neposkytnutí dotace od PK na další opravy Sokolovny,
21.	vzalo na vědomí informace o stavu věci spojené s pokládkou rozvodu NN (nízkého napětí) do země
v ul. Podskalí a ul. Švihovská v Chudenicích.
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 18.6.2019 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.4/2019
3.	vzalo na vědomí informaci o zákonu č. 23/2017 SB., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti z dopisu
z KÚ PK a provede finanční analýzu
4.	schválilo nákup speciálního hasičského vozidla Tatra 815 za cenu 567 000,- Kč dle pravidel uvedených v kupní smlouvě
5.	schválilo vyhlášení záměru prodeje speciálního hasičského vozidla Tatra 815 v majetku městyse Chudenice dle pravidel uvedených v zápisu ze zasedání ZM.
6.	vzalo na vědomí stížnost podanou panem Havlanem a oznámení pana starosty, že již se zmíněnými
občany ústně hovořil a podal jim řádné vysvětlení
7.	souhlasí s prodejem pozemku p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. Chudenice za cenu dle znaleckého posudku
včetně úhrady nákladů spojených s pořízením znaleckého posudku.
8. vzalo na vědomí dopis SÚS PK (správa a údržba silnic) a zamítlo přijetí nabízeného pozemku
9. přesunulo bod projednání návrhu SoD s firmou FILMpro  na další zasedání zastupitelstva
10. neodsouhlasilo rozšíření projektu „Podskalí oprava místní komunikace“
11.	schválilo přijetí účelové dotace od PK k dotačnímu titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ pro JSDH Chudenice
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Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 27.6.2019 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo po změnách program jednání,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019,
3. schválilo bez výhrad Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2018,
4. vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice za rok 2018,
5. schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2018 ,
6.	schválilo vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci stavby rodinného domu na p.p.č.
445/4 a 445/5 v k.ú. Lučice,
7.	rozhodlo o přesunutí tohoto bodu č. 7 na další jednání zastupitelstva - (Návrh dodatku č.1 ke smlouvě
o nájmu zemědělských pozemků se spol. Žďár Chudenice, s.r.o.),
8. schválilo uzavření SoD se spol. FILMpro dle upravených podmínek,
9.	schválilo sepsání smlouvy se spol. DaKan, s.r.o. - předmět smlouvy - přezkoumání hospodaření
městyse Chudenice v roce 2019,
10.	schválilo poskytnutí fin. příspěvku MS Čírka Chocomyšl na činnost mysliveckého kroužku ve výši
5.000,- Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 23.9. 2019 v zasedací
místnosti úřadu
1. schválilo program jednání.
2. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2019 a 7/2019.
3.	vzalo na vědomí výsledky VŘ na provedení díla „Oprava místní komunikace v ulici
Podskalí,Chudenice“.
4.	pověřuje starostu podpisem SoD s firmou Silnice Klatovy a.s. na provedení díla „Oprava místní komunikace v ulici Podskalí,Chudenice“.
5. vzalo na vědomí informaci o stavu PD a záměru realizace projektu rozvodu NN a obnovu rozvodu VO.
6.	schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Podskalí – Montprojekt a pověřilo starostu jejím podpisem.
7.	schválilo znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Záblatí – Montprojekt a pověřilo starostu jejím podpisem.
8.	schválilo dodatek SoD s firmou Zetes Klatovy ohledně změn při realizaci stavby HZ a pověřuje starostu
jeho podpisem.
9. vzalo na vědomí informaci o změně označení parcely p.č. 2190.(p.č.1/19)
10. schválilo žádost p. Zatloukala.
11. vzalo na vědomí žádost pí. Jirchářové a učiní opatření k bezproblémovému provozu kotle.
12.	schválilo přijetí dotace pro MŠ Chudenice od MŠMT na projekt „Snadné, hravé učení“   335.520,Kč.
13.	schválilo přijetí dotace na osazení orientačního měřiče rychlosti v obci Slatina z programu „Podpora
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ ve výši 34.803,- Kč a pověřuje starostu podpisem
SoD s firmou SOVT Rádio.
14.	schválilo přijetí dotace ve výši 665.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „IROP“
na realizaci projektu s názvem „Technika pro IZS - terénní čtyřkolka pro JSDH Chudenice“, vedenou
pod reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281.
15.	schválilo prodej speciálního vozidla 706 RTHP CAS-25, RZ: KT 59-05 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
16. vzalo na vědomí průběžnou informaci o prodeji speciálního vozidla Tatry 815 CAS 32 SPZ: KT-70-47.
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Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 24.10.2019 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo po změnách program jednání,
2. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019,
3.	schválilo podpis dodatku č. 3 smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti - Region - se společností
Generali Pojišťovna, a.s.,
4.	schválilo změnu ceny vývozu separovaného odpadu – kategorie papír a textil - formou dodatku smlouvy se společností Pošumavská odpadová, s.r.o.,
5.	schválilo poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 2.360.000,- Kč TJ Sokol Chudenice na realizaci projektu „Modernizace sportovního areálu Chudenice“, spolufinancovaného MŠMT ČR v rámci
programu „Program materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“, formou sepsání veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Chudenice,
6.	vydalo souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ke stavbě elektrické přípojky na pozemku p.č. 464/4 v k.ú. obce Chudenice,
7.	schválilo uzavření smlouvy se společností CETIN o zřízení služebnosti v ulici „Záblatí“ v souvislosti
s pokládkou telekomunikačních sítí,
8. vzalo na vědomí žádost p. Jiřího Dalihoda,
9. vzalo na vědomí žádost p. Michala Spálenky,
10.	schválilo realizaci výstavby žumpy u plánovaného RD p. Ondřeje Macána na pozemku p.č. 464/4
v k.ú. obce Chudenice, za podmínek stanovených všemi dotčenými orgány,
11.	souhlasilo s pořízením publikace „Dějiny Chudenicka“ za stanovaných podmínek a pověřilo starostu
podpisem smlouvy s realizátorem této zakázky.

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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VYBRANÉ REALIZOVANÉ AKCE V PRŮBĚHU ROKU 2019

•
•
•
•
•
•

stavba hasičské zbrojnice
oprava komunikace v ulici Podskalí
rekonstrukce kuchyně v mateřské škole
pořízení čtyřkolky pro JSDH Chudenice
mapový portál k majetku městyse
studie využití a ochrany krajiny

VYBRANÉ PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2020
V následujícím roce budeme usilovat o potenciální realizaci následujícího výčtu akcí. Naplnění těchto
plánů bude pochopitelně odvislé též od finanční situace, dotační podpory a reálných kapacit městyse.
Každé aktivitě samozřejmě předchází její příprava, která má několik fází, počínaje vyhodnocením její smysluplnosti, následné diskusi mezi vedením městyse a zastupitelstvem, projektové a dokumentační přípravě,
vyhledáním případného adekvátního dotačního titulu, podáním žádosti atd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportovní areál na Jalovčí - rekonstrukce a modernizace
komunikace v Záblatí – kompletní realizace
veřejné osvětlení v ulicích Podskalí a Švihovská - rekonstrukce
sokolovna – výměna oken, dveří
rybník v Lučici - odbahnění a rekonstrukce
obecní komunikace Slatina – směr Poleňka – rekonstrukce
záložní vodní zdroje - vrty ve spádových obcích - zřízení
revitalizace krajiny – výsadba alejí, další aktivity dle výstupů ze studie
drobné sakrální objekty – křížky, sv. Ján - renovace
strategický plán rozvoje obce – pořízení
publikace k dějinám Chudenicka
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Chudenický zpravodaj 2019 

11
FINANCE OBCE

Vážení spoluobčané,
v posledním čísle Chudenického zpravodaje z prosince 2018 jsme vám předložili, s ohledem na uzávěrku
vydání, hospodaření městyse k 30.9.2018. Seznámíme vás proto nejdříve se závěrečným účtem r. 2018
a dále pak s hospodařením městyse k 31.10.2019.
Skutečnost - údaje v tis. Kč
                              	 k 31.12.2018        	
Celkové příjmy         	 25 765                    	
Celkové výdaje         	 21 556                    	
                              	 + 4 209               	

k 31.3.2019       	
6 105               	
9 661               	
- 3 556              	

k 30.6.2019         	
10 750                 	
17 676                 	
- 6 926               	

k 31.10.2019
17 716
27 758
- 10 042

V letošním roce výši výdajů ovlivnily především investiční akce. Zprovoznění vrtu HV 6 ve výši 738 tis. Kč,
výstavba nové hasičské zbrojnice v částce 14 803 tis.Kč a nákup hasičského vozidla ve výši 567 tis. Kč.
Výstavba hasičské zbrojnice je kryta úvěrem ve výši 17 000 tis. Kč. Dotace v částce 14 527 tis. Kč nám
bude poskytnuta během prvního pololetí r. 2020. Rozdíl budeme hradit v měsíčních splátkách, úvěr bude
splacen během r. 2021. Nákup hasičského vozidla bude částečně kryt prodejem starého vozidla.
Příjmy dle zdrojů, v tis. Kč
                                          	 31.12.2018      	
Daňové příjmy                     	 12 678            	
Příjmy z vlastní činnosti        	 6 138             		
Přijaté transfery a dotace      	6 944                	

31.3.2019      	30.6.2019        	
4 210             	7 260              	
1 253             	2 608                	
642               	 882                 		

31.10.2019
11 373
4 751
1 592

Výše daňových příjmů každoročně stoupá, na r.2020 lze opět očekávat jejich zvýšení.
Provozní saldo, v tis. Kč
                                          	
Opakující se příjmy             	
Opakující se výdaje             	
                                           	

31.12.2018      	
18 838              	
13 946              	
+ 4 892           	

31.3.2019     	30.6.2019      	
5 615           	 10 144           		
3 836             	6 588           		
+ 1 779         	 + 3 556        		

31.10.2019
16 857
11 292
+ 5 565

Provozní saldo je jedním z hlavních ukazatelů finančního zdraví. Je to rozdíl běžných (provozních) příjmů
a běžných (provozních) výdajů. Zjednodušeně jde o částku, která zbývá daný rok, po odpočtu splátek
úvěrů na rozvoj, investice a provoz městyse.
Od r. 2015 hospodaří městys s přebytkem. Tak byla vytvořena dostatečně velká finanční rezerva, která
nám dovolila i nadále investovat.
Stav dlouhodobých závazků (úvěr na bytovou výstavbu, Zahradní ul.)
k 31.12.2018                            25 320 tis. Kč
k 31.12.2019 (předpoklad)       22 973 tis. Kč
Díky uvážlivému hospodaření a maximálnímu čerpání dotací se nám daří uskutečňovat různé opravy,
investiční akce, splácet dlouhodobé závazky a formou dotací podporovat chudenické spolky.


za Finanční výbor při zastupitelstvu městyse Chudenice - Jitka Egermayerová
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Za poslední 4 roky nadprůměrné provozní saldo (tzn. Průměr vyšší než 25 % běžných příjmů).

Vývoj běžných příjmů byl od 2014 do 2017 lepší než vývoj běžných výdajů.
Za 10 let souhrnně přebytek rozpočtu.
Za 4 roky nárůst počtu obyvatel.
Za poslední 4 roky zlepšení provozního salda.
Vypracoval:
POZ. Navštivte seminář k rozpočtu, přehled míst a termínů viz

Výhoda:

Výhoda:
Výhoda:
Výhoda:
Dobrý trend:

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
Pro informace k fakturaci apod. využívejte email:
sekretariat@cityfinance.cz nebo tel. 773 013 111

Finance
s citem. firmou Finance City - akreditovaná vzdělávací instituce s osvědčením
1/16 ČNB
zdroj:
hodnocení

www.cityfinance.cz
252 07 Štěchovice Praha-západ, Nad Horou 352
IČO: 74372246 DIČ: CZ7403252780

Postup výpočtu daňových příjmů.
Statistika vybraných finančních dat v tabulkách a grafech.
Vývoj provozního salda a jeho porovnání s průměrem atd.

www.cityfinance.cz

Ing. Luděk Tesař

www.cityfinance.cz
Objednávejte Střednědobé výhledy s analýzou financí a ratingem
Obsahuje mj. finanční možnosti obce na 5 let a strop bezpečného zadlužení.

Nadprůměrné provozní saldo v roce 2018 (tzn. vyšší než 26% běžných příjmů).

Výhoda:

(poz.: od -2 nejlepší po 11 nejhorší, pouze hrubě orientační, zkresleno dotacemi, úvěry apod. Přehled bodování je uveden níže.)

2022*

Daňové příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby.

Obsah:

-1
0
0
0
0
0
0
-1

Avízo o finančním zdraví

-2

Východiska:
Příloha k vyhlášce č. 219/2019 Sb.
Predikce vychází z dat MF ČR, ale doporučujeme využít částky sdílených daní jako strop a snížit je o 2 až 3 %.
Celková očekávaná meziroční změna sdílených daňových příjmů na r. 2020:
830 tis. Kč
Meziroční
změna
na
r.
2020:
6,1 %
Vývoj celkových daňových příjmů v tis. Kč
*predikce z neupravených dat MF
Dle kritéria žáků v RUD na r. 2020:
358 tis. Kč
18 000
Daňové příjmy na rok 2020 v tis. Kč
16 000
1. Daňové příjmy:
14 517
14 000
1111 DPFO ZČ:
3 020
12 000
1112 DPFO OSVČ:
60
10 000
1113 DPFO zvláštní sazba:
260
8 000
1121 DPPO:
2 400
1122 DPPO za obce:**
1 398
6 000
1211 DPH:
6 000
4 000
133
až
138
Místní
poplatky
a
ostatní
DP:**
494
2 000
1361 Správní poplatky:**
20
0
1511 Daň z nemovitostí:**
865
**Jedná se o daně silně reagující na místní podmínky.

2006

Vyhotoveno: 11.09.2019
Okres:
Klatovy
Plzeňský kraj

Chudenice

11.09.2019
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Vývoj příjmů a výdajů v tis. Kč
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INFORMOVANOST OBČANŮ

Způsoby informování:
•Z
 působy informování:

•	webové stránky obce - https://www.chudenice.info – průběžná aktualizace a doplňování. Kapacita webu a jeho funkcionality jsou dostatečně rozsáhlé, proto se nebráníme jakýmkoliv konstruktivním radám a případným iniciativám v jeho průběžném „tvarování“ a efektivizaci.
•	informativní sms: službu momentálně využívá 146 občanů; od počátku roku 2019 bylo rozesláno
cca 90 info sms se stovkami informací obsahově se vážících k dění v obci a okolí; občané, kteří
mají zájem o zasílání info sms se mohou stále zaregistrovat na webu městyse či se mohou
obrátit na Úřad městyse a budou námi zaregistrováni – a to jak ti, kteří službu již před novou
registrací využívali, tak případní noví zájemci
•	informativní emaily: službu momentálně využívá 77 občanů; od počátku roku 2019 bylo rozesláno
již 67 info emailů; ti občané, kteří mají zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci formou
emailu, nechť pošlou email s předmětem ZÁJEM O INFO EMAILY na emailovou adresu: bezdek@
mestyschudenice.cz
•	facebookový profil Chudenice a Chudenicko -https://www.facebook.com/chudenice/
- platforma, do které jsou vkládány permanentně aktualizované informace rozličného charakteru
o dění v obci - pozvánky na akce, aktuality, užitečné odkazy, videa aj.; 669 sledujících

ČINNOST ORGANIZACÍ MĚSTYSE CHUDENICE
KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE, KULTURNÍ CENTRUM A KULTURNÍ
KOMISE CHUDENICE
KNIHOVNA MĚSTYSE

Uplynulý rok v knihovně proběhl obdobně poklidně tak jako v letech minulých.
Stále se pokračuje v zavedených a vyzkoušených akcích, které jsou zaměřeny
na všechny věkové kategorie. Nejmenší děti mohou navštěvovat dětský klubík
Sovičku, starší děti kroužky při kulturním centru – Tvořilka, Rusalka, Rybářský
kroužek a Včelařský kroužek, pro dospělé jsou připravovány besedy, vycházky
nebo různé dílny a v neposlední řadě VU3V. Nově se začala rozvíjet spolupráce
s Muzeem Josefa Dobrovského, kde jsme společně uspořádali dvě čtení pro
nejmenší. Děti z kroužku Rusalka se již potřetí vydaly koledovat na Tři krále, společně si užily dvě Noci v knihovně, čtvrteční vycházky po
okolní přírodě a jednu „poznávačku“ Po stopách
Milí spoluobčané,
předků. Nejvíc práce však měly na podzim, kdy připravovaly v Tvořilce dárky na vánoční trh. V neposlední
jak již
všichni
víte, knihovna
nyní nachází v nových prosto
řadě naší knihovnu navštěvují i děti z MŠ Chudenice, kteří
chodí
do knihovny
1x zaseměsíc.
Městyse
Chudenice,plzeňského
které jsou nejen
dostupné
Na jaře a na podzim probíhalo v prostorech KC víkendové
soustředění
sborulépe
Pilsen
Voice,občanům (
přes
dvůr),
ale
jsou
i
mnohem
lépe
vytápěné
a
zde příjemné
po kterém vždy následoval koncert v kostele a zpívaná ve Staré škole. Kulturní centrum se také jestalo
studování knih a časopisů.
na několik týdnů zázemím filmařů, kteří na Chudenicku natáčeli film Mazel. V Tvořilce byla kostymérna
a posluchárna se proměnila na maskérnu.
Kromě příjemného prostředí nabízí knihovna pro své čtenáře tyto
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Besedy
Tak jako každý rok, tak i v tom letošním, probíhaly v posluchárně Kulturního centra besedy pro širokou
veřejnost. Těchto besed se účastní 20 – 45 posluchačů a to v návaznosti na přednášejícího. Není lehké
v dnešní době najít odborníka, který je ochotný přednášet za cenu „dobrovolného“ vstupné. Přesto se
nám to stále daří a jen výjimečně máme spisovatele, který si řekne o honorář v rámci tisíců.  Děkuji proto
všem, kteří jsou takto ochotni a vychází nám vstříc. A ještě větší radost mám, když přednášejícím je někdo
z Chudenic. V letošním roce se nám to poštěstilo hned třikrát. Nebyly to odborné přednášky, ale cestovatelské besedy našich spoluobčanů, kteří se s námi podělili o své zážitky a fotografie. Uvědomuji si, že pro
některé z nich nebylo jednoduché vystoupit před publikum a o to větší mají můj dík. Zároveň bych ráda
vyzvala i ostatní spoluobčany, kteří by se rádi s námi podělili o své zážitky či vědomosti, aby se nebáli a šli
do toho :-)
Kromě besed jsme letos poprvé uspořádali Čtení z kronik, a to v březnu, u příležitosti připomenutí 80. let
od okupace Československa. Společně s Ludvíkem Pouzou jsme vyhledali zápisy z chudenické kroniky
a z farní kroniky z let 1938-1958, které se týkaly okupace, války a dění po válce. Toto čtení bylo doplněno
odborným historickým výkladem Mgr. Marcela Bezděka o těchto událostech jak v Československu, tak
v celé Evropě. Tato beseda měla u publika velký ohlas a v příštím roce se můžete těšit na její pokračování.
•
•
•
•
•
•
•
•

11.1. Čína a čínská fyzioterapie – David Šejna
8.2. Banát – fotograf Petr Nazarov
8.3. Sydney, Austrálie – Vladimír Kalina (Chudenice)  
22.3. Čtení z kroniky městyse Chudenice, 1938-1950
17.5. Kanada městem i přírodou, Zdeněk Mlnařík (Chudenice)
4.10. Petr Kastl – Historie a stavební vývoj hradu Klenová
18.10. Zdeněk Mlnařík – Čína – tajemství císařských dynastií (Chudenice)
1.11. Krásy Kapverdských ostrovů – Ladislav Kubát (Chudenice)

Filmový klub
V minulém roce byl v knihovně odstartovaný projekt Filmové pátky, který nabízí ke zhlédnutí převážně
zahraniční filmy. Minulý rok jsme vybírali filmy s tématem „Společnost kolem nás“ a v letošním roce filmy
s tématikou „Omezování svobody a práv člověka“.
•
•
•

22.2. Hooligan sparrow – USA, Čína
3.5. Íránský rave - Švícarsko
5.4. Stát se tím, kým jsem byl -  Jížní Korea, Tibet

Vycházky nejen po krásách Chudenicka
Pátý ročník vycházek byl i letos velmi různorodý. Sezonu jsme zahájili společnou akcí
spolků – Ukliďme Česko, dále jsme se vydali vykopávat zkameněliny, navštívili poutní
místa, klášter i bylinnou zahradu. Nechyběl
výstup na rozhlednu a ani prohlídka hradu
s archeologem.
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• 6.4. 	
Ukliďme Česko
• 5.5. 	
Zkamenělý les u Merklína s Ing. Janem Burešem
• 2.6. 	
Vycházka na Tanaberk – poutní kostel
• 23.6
. Klášter Chotěšov – prohlídka kláštera a Klášterní bylinné zahrady
• 27.6. 	 Po stopách předků – stopovačka pro děti a rodiče okolo Chudenic
• 20.9. 	 Dobrá voda a rozhledna Sv. Markéta
• 6.10. 	 Hrad Klenová s archeologem Mgr. Petrem Kastlem
Milovníci vycházek se ještě mohou těšit na tradiční Vycházku okolo Chudenic, která se koná v pondělí 30.
prosince. Sraz v 10 hodin Na městečku.
Dětský klubík Sovička
Sovička zahájila provoz na podzim roku 2016, kdy se maminky s dětmi scházely ještě v prostoru Tvořilky. Na jaře 2017 se přestěhovaly
do druhého patra do větších prostor, kde jsou dodnes. Celkem se
zde schází na 10 maminek s dětmi od 0 – 4 let. Přes zimu si hrají
a cvičí v Sovičce, za teplého počasí se vydávají do okolní přírody,
schází se na hřišti u Sokolovny, na Jalovčí, na Bolfánku či v Americké zahradě. O prázdninách se maminky společně i s většími dětmi
vydaly na výlet do Merklína na Bijadla a také do Klatov na Kolonádu.
Rodiče ze Sovičky letos uspořádali tři veřejné akce pro děti a to Maškarní bál ve Staré škole, Lampionový průvod na Bolfánek a Mikulášskou tancovačku ve Staré škole.
Noc v knihovně
V březnu se i u nás konala celorepubliková akce Noc s Andersenem. Na výběr bylo hned z několika témat. My jsme si vybrali
oslavy 70. let od vzniku knihkupectví Albatros a zvolili jsme knihu
Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky, kterého v Albatrosu po mnoho let vydávali. Naše knihovna se tak na jeden víkend
proměnila ve staré Řecko, s nápisy, kulisami a děti se mohli setkat
jak s bohy a bohyněmi, tak s řeckými hrdiny jako byl Odyseus, Prometheus, Achilles atd.
Na Staré řecké báje navázala i podzimní „námořnická“ noc, kdy
jsme se vydali z řecké pevniny na moře a dopluli až do Tróji. Na děti tentokrát nečekala žádná „stopovačka“ po knihovně, ani plnění úkolů, ale nově jsme si pro ně připravili divadelní představení, z kterého vzniklo
krásné video. Zato že byly děti hodné, čekala na ně bitva o Troju, kterou si všichni moc užili.
VU3V
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem
posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit,
ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných
lokalitách. To se nám zdárně podařilo a naše studentky společně zvládly 5. i 6. semestr a na začátku roku
je čeká slavnostní promoce v Praze, při které seniorští studenti obdrží „Osvědčení o absolutoriu Univerzity
třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity.
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5. semestr - Život a dílo Michelangela Buonarotti
6. semestr - Etika jako východisko z krize společnosti

Zájezd do divadla
V roce 2019 se uskutečnil pouze jeden zájezd do divadla a to  22. listopadu, kdy jsme společně vyrazili
do pražského hudebního divadla Hybernia na muzikál Janka Ledeckého Galileo.
Na jaře příštího roku chystáme zájezd do plzeňského divadla Pluto, které vedou herečtí manželé Kikinčukovi, kde se můžete těšit na kabaretní vystoupení plné krásných kostýmů, písní a samozřejmě tance.
Ostatní akce v knihovně
• 14.3.  	 Keramická dílna s Ivanou Macánovou - zahradní keramika
• 29.3.  	 Noc v knihovně – Staré řecké báje a pověsti
• 4.5. 	
Koncert plzeňského sboru Pilsen voice v kostele sv. Jana Křtitele
• 9.5.  	
Keramická dílna s Ivanou Macánovou - jarní keramika
• 11.5. 	 Pohádková muzejní noc – čtení pohádek Boženy Němcové na Starém zámku
• 20.9. 	 Noc v knihovně – Trójská válka
• 10.10. 	 Keramická dílna s Ivanou Macánovou  - vánoční keramika
• 9.11. 	
Kurz zdobení perníčků s lektorkou Radkou Grösslovou
• 9.11. 	Koncert plzeňského sboru Pilsen voice v kostele sv. Jana Křtitele
• 10.11. 	 Čtení pohádek Josefa Lady na Starém zámku
• 22.12. 	 Koncert Milana Sulaje a Rosti Chrousta – Dva tenoři v kostele sv. Jana Křtitele
KULTURNÍ KOMISE
Po komunálních volbách na podzim roku 2018 byla jmenována nová kulturní komise v čele s knihovnicí
Lenkou Homolkovou, kterou tvoří 14 členů vybraných ze všech místních spolků, oddílů a institucí. Kulturní komise se schází 2 x za rok, pokud to nevyžaduje mimořádné výročí nebo třeba setkání rodáků, a to
v únoru před zahájením turistické a sportovní sezóny a v říjnu, kdy se plánují zimní akce jako Rozsvícení
vánočního stromečku, bály či Masopust.
Cílem kulturní komise je provázanost všech spolků, spolupráce na akcích pořádaných městysem Chudenice (kulturní komisí) a vzájemná domluva na termínech připravovaných akcí, k čemu již několik let slouží
společný Kalendář akcí, který je k dispozici široké veřejnosti na stránkách městyse Chudenice a kam
jednotlivé spolky mohou vkládat své plánované akce.
Ukliďme Česko – Ukliďme Chudenice
Jednou ze společných akcí, do které se zapojily všechny spolky, bylo
jarní uklízení odpadu v přírodě. Podpořili jsme tak spolek myslivců,
který se tímto úklidem zabýval již několik let, a připojili se k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Akce se konala v sobotu 6. dubna od  
9 – 14 hodin a  sešlo se nás okolo 30ti. Podle mapy jsme si rozdělili
úseky a vydali se po okolí Chudenic. Někteří si vzali na starost cesty
a příkopy, jiní staré skládky ukryté poblíž silnic (některé byly staré i 40
let) a jiní, hlavně rodiny s dětmi, se vydali do blízkého okolí. Celkem
se nasbíral 1 a půl kontejneru smíšeného odpadu (1100 kg) a půl
kontejneru železa (350 kg). Kolem poledne jsme se sešli za budovou školy, kde jsme si společně upekli
buřty. Díky pěknému počasí a píle a nadšení účastníků, se akce vydařila. Pravdou zůstává, že jsme ale
počítali s daleko větší účastí. Tímto Vás zveme k dalšímu společnému úklid, který proběhne opět na jaře.
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Kalendář 2020
Letos byl na podnět kulturní komise vydán,
namísto tradičního nástěnného kalendáře
20
s fotografiemi krás Chudenicka, kalen20
dář stolní. Ten mapuje bohatou kulturní
a spolkovou činnost v našem městečku.
O spolupráci byly požádány všechny spolky a organizace, které dodaly fotografie
z jejich akcí popřípadě oddílů. A kalendář
je na světě. Teď se všichni dozvědí, jak se
žije v Chudenicích. Kalendář je vhodným
dárkem pro obyvatele i příznivce Chudenicka. Každý se v něm najde. A pokud se
bude líbit, budeme v jeho vydávání pokračovat jednou za dva roky. Kalendář je k dostání na Úřadě městyse Chudenice a v Knihovně městyse
Chudenice za cenu 150 Kč.
Zároveň se tímto obracíme na všechny spolky a oddíly, aby se více zaměřily na vytváření vhodných fotografií do budoucích kalendářů. Nejlépe skupinové fotografie z brigád, zájezdů, bálů apod.
Rozsvícení vánočního stromečku
Přestože rozsvícení vánočního stromečku bylo letos netradičně přesunuto ze soboty na neděli, tak
se nás sešlo dost, abychom vytvořili příjemnou
a krásnou atmosféru a společně si poslechli vystoupení dětiček z mateřské školky a amatérského uskupení No Maucta!, kteří nám zahráli na ukulele a zazpívali vánoční písně. Obě vystoupení byla
moc krásná.
Ráda bych za kulturní komisi poděkovala všem,
kteří pomohli s přípravami. Jedna věc je zajistit
program a sehnat účinkující, ale nic z toho by se
nemohlo konat, pokud by se nenašli dobrovolníci, kteří pomohou se stavbou pódia a stánků. A samozřejmě děkuji všem, kteří se do těchto stánků postavili a připravili si pro nás své výrobky, dobroty k jídlu
i k zahřátí. Děkuji také Zdeňkovi Mlnaříkovi za ochotu provázet nás tímto přátelským večerem a Vaškovi
Müllerovi za zajištění zvukařské techniky.  
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a za rok se těším opět na další rozsvícení, tentokráte již tradičně
v sobotu před prvním adventem.
Na shledanou v dalším roce,
Lenka Homolková - knihovnice
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Vede: Lenka Homolková
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Milý spoluobčané,
blíží se Masopust a s ním i spojený průvod masek.
Rádi bychom v Chudenicích vrátili do masopustního průvodu staré tradiční
masky, které i zde před několika lety bývaly k vidění. Jedná se o masky jako
např. drábové, vojáci s kobylou, medvěd a medvědář, stará cikánka, ženich
a nevěsta, hasič, řezník, holič a jiné profese, bába a dítě v nůši, žid, Masopust,
slaměný, Turek, ras, kat, smrt, Klybna a Brůna (kobyly) a mnoho dalších.. Obracíme se na Vás s prosbou, zda někdo z Vás ještě má pozůstatky těchto masek
doma a je ochotný je věnovat nebo zapůjčit kulturní komisy nebo zda máte
kabáty, šátky, staré šaty, klobouky a jiný materiál, který by se dal k výrobě
těchto masek využít. Dále hledáme ty z vás, kteří se k nám přidají a vezmou si
tyto tradiční masky na sebe.
VÍCE INFORMACÍ V KNIHOVNĚ
NEBO NA TEL. 727 862 134
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STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Starý czernínský zámek a muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích letos zaznamenaly velmi důležitou změnu. Po jedenácti letech odešla na vlastní žádost
z rodinných důvodů správkyně zámku paní Miroslava Žáková. Její rychlý odchod
byl pro všechny z nás nečekaný, přesto jsme se museli s tímto faktem vypořádat
a zajistit klidný průběh letošní turistické sezóny. Dovolte mi, abych jí v úvodu
tohoto příspěvku jménem svým i všech návštěvníků a příznivců našeho zámku
poděkoval za práci, kterou zde v uplynulých letech odvedla a popřál mnoho
úspěchů v osobním i profesním životě.
Život na našem zámku ale jde dál. V dubnu jsem byl pověřen správou a převzal jsem chod této kulturní
památky po celou letošní turistickou sezónu. Mimo prázdniny mi se zájezdy pomohl každý, kdo jen byl v tu
chvíli volný a byl ochoten pomoci. Přijížděly první zájezdy, bylo několik akcí a výstav a to jsem sám nemohl
zvládnout. V létě jsem pak měl k dispozici dva brigádníky - Martina Buška a Pavla Mráze. Oba se osvědčili
nejen jako dobří průvodci se znalostmi, ale i jako ochotní pomocníci při údržbě zámeckého areálu a proměnách některých expozic.
Obměnili jsme druhý prohlídkový okruh,
který se nyní nazývá „tvrz“ a zpřístupnili
sklepní prostory veřejnosti. Podařilo se
zakoupit od skupiny historického šermu z Ústí nad Labem dobový nábytek,
zbraně a mučicí nástroje. Nový okruh
připomíná nejstarší dějiny a to, co zde
bylo před výstavbou našeho zámku. Návštěvníky také seznamujeme s tím, jak se
žilo ve středověku a na starých tvrzích.
Zájem o nový okruh a s tím související
akce byl dle očekávání přínosný. Doplněn byl i hlavní zámecký prohlídkový
okruh o některé drobnosti ze zámeckého depozitáře, ale i o šaty z dílny paní
Votápkové, které zdobí dámské budoáry.
Ve chvílích čekání na návštěvníky jsme
vyklidili obrannou dělostřeleckou baštu,
kde dobrovolníci během podzimní brigády udělali novou podlahu a vznikl tak
nový prostor pro pořádání různých akcí
a výstav. Během jara byly dodělány nové
dveře a sklepy dostaly novou elektroinstalaci. Skupinka dobrovolníků udělala
v baště novou kameněnou podlahu.
Okopat, nahodit a obílit se musela zeď
také v expozici Jana Roubala v muzeu,
která byla do výše 1 metru plesnivá a trpělo nejen muzeum, ale i vitríny s exponáty. To vše se podařilo vyčistit a expozici trochu obměnit, aby byla i nadále důstojnou připomínkou tohoto
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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významného entomologa a chudenického rodáka, od jehož narození v příštím
roce uplyne 140 let. Dále se odstranily polorozpadlé přístřešky nad vchody
v zadním traktu zámku, které hrozily zřícením a po kterých dešťová voda tekla
přímo do zdí a základů. Obec začala řešit
ve spolupráci s památkáři a dalšími odborníky statiku zámku. Do konce letošního roku bude připravena potřebná dokumentace, projekt a žádosti o dotace,
které se městys pokusí podat na počátku
roku 2020. Pokračovat se bude v čištění ve skále tesané chodby, aby i ta mohla být součástí prohlídkového okruhu.
V celém zámku bylo vyměněno a nově
zaskleno 25 chybějících nebo rozbitých
skleněných tabulek a tabulí a nově byly
natřeny různé hradby, dveře a technické
věci.
Rok 2019 byl jako každý rok bohatý
na kulturní a společenské akce. Bylo
jich více než dvě desítky, což bylo hodně
náročné. Začalo se o Velikonocích, kdy
jsme si povídali hlavně o jídle v dobách
našich babiček. Měli jsme tu  pět výstav
- Železnice v Chudenicích, mapující nerealizovanou železniční trať z Klatov přes
Chudenice do Kolovče, výstavu obrazů
chudenické rodačky Marty Kateřiny Nedvědové, historických foto obrazů Luboše Jakubčíka a Markéty Moldříkové
ze Svrčovce, unikátní výstavu prvního
vydání Lutherovy bible z roku 1536 či výstavu reprodukcí českého malíře Josefa
Lady. Následovaly akce kostýmů Ze šatníku paní hraběnky s povídáním o módě
na zámku a v podzámčí, středověký den
na zámeckém nádvoří, koncert Jaroslava
Hutky a dvou tenorů Rostislava Chrousta
a Milana Suleje, oživené prohlídky, divadelní představení Mlynářova tlama a Tři
mušketýři a mnoho dalších.
Intenzivní spolupráce byla v letošním
roce s Novinkami.cz, Českým rozhlasem, Klatovským deníkem, společností
Filmpro Klatovy a týdeníkem 5+2.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Podařilo se nám taktéž obohatit sbírky Archivu muzea Josefa Dobrovského o řadu současných knih věnujících
se českým dějinám, hradům, zámkům
a tvrzím ale i publikacím s regionální tématikou. Mnoho věcí nám přinesli anebo
zapůjčili do našich sbírek také samotní
občané. Moc jim za jejich zájem a ochotu děkujeme. Novinkou ve venkovní expozici zemědělské a hasičské techniky
je stará bryčka, získaná z nedalekého
Mezihoří a spousty kameninového nádobí, kožešin a dalších pro nás potřebných
exponátů.
S koncem každého roku se ale pouštíme také do příprav nové turistické sezóny a příprav akcí. Tou největší
bude výstava Cukrárny a cukráři, kterou na zámku uvidíte v květnu a červnu 2020. Proto hledáme jakoukoliv fotografii cukráře pana Hory anebo jakoukoliv fotografii z jeho cukrárny. Hledáme také staré recepty
na různé buchty, zákusky, koláče... prostě na dobroty, které doma pečete. Staré formy, formičky, válečky,
věci na pečení. Prosím pomozte nám udělat výstavu co nejhezčí.
Chystáme také Včelařský den na zámku, výstavu malířky Zuzany Honsové a mnohé další.
I pouť bude trochu jiná. Čeká nás Staročeská pouť na zámku. Opět bude výstava denivek, zámecké interiéry pak ozdobí výstava květin floristek z regionu.
Z letních koncertů na nás čeká koncert folkové legendy Vojty Kiďáka Tomáška. Na konec roku pak bude
výstava čertů, čertíků a andělů všech velikostí a druhů a mnoho dalšího.
A jaká že byla ta letošní turistická sezóna?
Nevedli jsme si úplně špatně. Od dubna do 15. prosince letošního roku nás navštívilo (včetně 22 akcí) více
než 8000 návštěvníků. (Konečné oficiální číslo nebylo v době uzávěrky tohoto zpravodaje ještě známo).
Pro porovnání přikládám přehled návštěvnosti za uplynulé roky:
Rok 2015 - Návštěvnost zámku a muzea vč. akcí - 6403 osob - uspořádáno 7 akcí.
Rok 2016 - Návštěvnost zámku a muzea vč. akcí - 11466 osob - uspořádáno 22 akcí.
Rok 2017 - Návštěvnost zámku a muzea vč. akcí - 22674 osob - uspořádáno 37 akcí.
Rok 2018 - Návštěvnost zámku a muzea vč. akcí - 11 300 osob - uspořádáno 20 akcí.
Jen pro upřesnění ještě uvedu, že v roce 2015 a 2019 byl na zámku 1 správce + 2 brigádníci nebo osoby
z ÚP, v ostatní roky tu byl správce, stálý průvodce a brigádníci.
Vážení čtenáři, dovolte, abych vám na závěr svého příspěvku popřál jménem Správy Starého czernínského zámku - Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích, klidné a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2020.
Ludvík Pouza - zastupující správce zámku
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MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE

Na konci kalendářního roku je správný čas na bilancování a hodnocení právě uplynulého roku. Na následujících řádkách bych vás ráda seznámila s tím, co jsme v posledních měsících zvládli a na co se
zaměříme v těch dalších. Naším společným cílem je, aby se v Mateřské škole v Chudenicích všichni
cítili dobře a rádi se do ní každý den vraceli.
Jsme rádi, že se po více jak roce práce z Mateřské školy v Chudenicích stalo místo, kam chodí děti
rády a spokojeni jsou i jejich rodiče a zaměstnanci. Potvrdil nám to anonymní průzkum, který jsme
provedli mezi rodiči a zaměstnanci. Téměř osmdesát procent dětí uvedlo, že chodí do školky rády,
přes devadesát procent rodičů uvedlo, že jsou spokojeny s tím, jak se jim snažíme maximálně vycházet vstříc, přičemž sto procent uvedlo, že je spokojeno s aktivitami a akcemi, které se snažíme
pořádat. Tato čísla nás velmi potěšila a zároveň jsou pro nás zavazující do další práce.
Rovněž jsou pro nás výsledky průzkumu důkazem, že jsme překlenuli počáteční období, v němž bylo
důležité primárně školku zachránit, následně stabilizovat a nyní se již můžeme plně věnovat jejímu
rozvoji.
Do naší práce se výrazně promítá školský zákon, zákoník práce a zejména rámcový vzdělávací program, který musí splňovat veškeré parametry vzdělávacího školního programu a být inovativní. To vše
však musí být založené na tom, že se dětem ve školce líbí a jednotlivé aktivity je baví! To je pro nás
naprostou prioritou. Snažíme se tedy jak o tradiční aktivity, tak i využívat nové pomůcky a čerpat inspiraci a zkušenosti v různých projektech. Nadále hodláme pokračovat v oslavách narozenin dětí, čtení
pohádek před spaním, navštěvovat divadelní představení či knihovnu.  Čeká nás i návštěva solné jeskyně, vánoční focení, vánoční besídka či školkovská kavárnička. Do jednotlivých činností se snažíme
zapojit i samotné rodiče. O všech aktivitách následně hodláme informovat na webových stránkách
školky či v nově vzniklém časopisu, který vyšel poprvé na konci školního roku a shrnoval naši činnost.

V uplynulém školním roce ukončilo předškolní docházku 8 dětí. Z toho 5 dětí nastoupilo od září
do ZŠ, 2 děti se odstěhovaly a 1 dítě změnilo mateřskou školku z rodinných důvodů. K zápisu na tento školní rok 2019/2020 přišlo celkem 7 dětí, z toho 4 děvčata a 3 chlapci.  Všechny tyto děti byly
přijaty k předškolnímu vzdělání. Tento školní rok navštěvuje naši školku 22 dětí.
Také jsme se zapojili do Šablon II., náš projekt se jmenuje SNADNÉ, HRAVÉ UČENÍ. Díky tomuto
projektu jsme získali 10 tabletů a interaktivní tabuli. Za pomoci našeho zřizovateli – Městysu Chudenice – se nám podařilo pořídit nové nerezové stoly, obklady, dlažbu a také na zahradě vybudovat nový
altán s pískovištěm. Za dobrou a vstřícnou spolupráci touto cestou děkujeme. Vybavení jsme rozšířili
také o nové kryty na radiátory s grafomotorickými prvky, skříňky do herny. V novém roce přibudou
na zahradě nové herní prvky, což dětem znovu zpříjemní jejich pobyt ve školce. Nedávno jsme rovněž
představili naše nové logo, které reflektuje dětský svět a věříme, že se všem bude líbit.
Změna nastala i v naší kuchyni, kde je nově obsazena pozice kuchařky a zaměřujeme se na zdravou
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vyváženou stravu, která bude dětem chutnat a vybudují si ke zdravému životnímu stylu pozitivní vztah.
Bez problémů jsme zvládli i kontroly, které nás navštívily z Plzeňského kraje či z OHS. I to potvrzuje,
že jsme na dobré cestě a školka má za sebou úspěšné období.
Na závěr bych ráda poděkovat všem zaměstnancům, všem rodičům a v neposlední řadě i všem dětem. Vše uvedené v tomto příspěvku je naší společnou prací a já pěvně věřím, že na ni navážeme
i v následujícím kalendářním roce.
Podrobnější informace o naší školce můžete najít na našich webových stránkách:
www.mschudenice.cz

Příjemné vánoční svátky a úspěšný rok 2020 přeje za celý kolektiv Mateřské školy Chudenice
Štěpánka Jílková - ředitelka MŠ
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STUDIE VYUŽITÍ A OCHRANY KRAJINY NA CHUDENICKU

Chudenicko patří k částem naší vlasti, kde se neopakovatelným způsobem
snoubí přírodní, estetické, kulturní a historické hodnoty území. Pokud je chceme zachovat a dále rozvíjet, je nezbytné
mít o nich podrobné informace včetně
současného stavu, abychom získali potřebné vodítko k zajištění jejich ochrany.
S tímto cílem jsme v květnu 2019 zahájili náš projekt „Studie využití a ochrany
krajiny Chudenice“, který zpracováváme
po dohodě a ve spolupráci se zastupitelstvem městyse Chudenice. V současné
době se studie nachází ve fázi předání
díla, proto bychom ji jako zpracovatelé
na tomto místě rádi blíže představili.

Lužní les v nivě Bezpravovického potoka.

Cíle studie vyplývají z předchozích řádků. Za prvé: formulovat hlavní zásady
využívání krajiny s ohledem na zachování jednotlivých složek prostředí, které
nás obklopuje. Za druhé: zamyslet se
nad konkrétními možnostmi, jak pozitivně ovlivnit funkce jednotlivých krajinných
složek, například péčí o zeleň v intravilánu i ve volné krajině, vodohospodářskými
úpravami vhodných míst, uplatňováním
metod k obnovení a zvýšení kvality zemědělské půdy aj. Za třetí: najít vhodné
možnosti finanční podpory pro realizaci
navržených opatření.
V první fázi projektu byly předmětem
zájmu pozemky ve vlastnictví městyse
Chudenice. Zpracovatelé studie ve spolupráci s vedením městyse vytipovali
postupně celkem 31 lokalit, při jejichž
návštěvě byl proveden podrobný terénní
průzkum. Získané poznatky byly porovnány s dostupnými informacemi o území,
konzultovány s vedením obce a poté vyhodnoceny. Hlavním výstupem jsou takzvané „karty“ lokalit, které shrnují základní informace o jejich umístění, rozloze,
zjištěných přírodovědných hodnotách,
možném ohrožení a návaznosti na okolní pozemky. Nejdůležitější částí karty
je návrh opatření pro jednotlivé lokality
s ohledem na jejich aktuální stav a reálné možnosti pro zachování či zlepšení

Vzácný prstnatec májový v květnaté louce u Bezpravovic.

Místo vhodné pro výsadbu aleje
(pohled od jihu k samotě Vyšensko).

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

Chudenický zpravodaj 2019 
stávajících přírodních hodnot, případně
pro obnovu některých zaniklých krajinných prvků. Z vybraných 31 lokalit patřila
nadpoloviční většina (celkem 17 lokalit)
k územím s převahou dochovaných přírodních hodnot. Na zbývajících 14 lokalitách se různou měrou uplatňovaly nežádoucí vlivy narušující přírodní prostředí.
Za jednu z nejlepších lokalit považujeme
zachovalý komplex květnatých luk nedaleko obce Bezpravovice s početným
výskytem vzácného prstnatce májového
– naší přirozeně rostoucí orchideje. Pro
zachování této lokality je zcela zásadní způsob obhospodařování spočívající
v kosení, optimálně lehkou mechanizací.
V souvislosti s intenzifikací zemědělství
v posledních desetiletích bohužel zanikla celá řada těchto „orchidejových“ luk.
O to více je cennější nález lučního porostu u Bezpravovic, kde vykvétají desítky až
stovky exemplářů této zvláště chráněné
rostliny.
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Dochovaný zbytek aleje vzrostlých lip při silnici ze Slatiny
do Balkov. V popředí druhově bohatší louka atraktivní pro
hmyz včetně motýlů.

Přírodovědně velmi cenný a krajinářsky
atraktivní celek představuje niva Bezpravovického potoka s kaňonovitým charakterem na horním toku. Přirozeně meandrující koryto vodoteče je obklopeno
doprovodnou břehovou zelení, místy se
nacházejí menší tůňky a terénní nerovnosti, z nichž některé jsou pravděpodobně němými svědky po rýžování drahých
kovů v historických dobách (sejpy). Součástí jihovýchodní více otevřené části
nivy je funkční rybníček, drobné mokřady a mokřadní loučky, lesní i luční prameniště a lužní lesy, zejména olšiny.
Krajinná nelesní zeleň jako významný prvek zvyšující pestrost a rozmanitost přírodního prostředí je na Chudenicku reprezentována především menšími remízy,
často v mozaice s pásy křovin vyvinutými
v okrajích lokalit. Na druhové skladbě
mimolesní zeleně se z větší části podílejí náletové dřeviny, omezeně také uměle dosazované, zejména ovocné dřeviny
ve zbytcích starých sadů. Některé z těchto lokalit porostlé dřevinným náletem jsou
jediným přírodě blízkým prvkem v rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných

Příklad doupného stromu v remízu východně od Chudenic
jako příhodné stanoviště pro hnízdění některých druhů ptáků.
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plochách. Patří k nim například pahorek
známý pod názvem Snářská hůrka, situovaný ve vzdálenosti cca 600 m severovýchodním směrem od osady Lučice.
Část jeho plochy zaujímá bezlesí s přírodě blízkými travobylinnými společenstvy,
představujícími vhodný biotop pro hmyz.
Podobnou pestrou mozaiku lesních
a nelesních ploch je možné si prohlédnout také v lokalitě Hřebílec, která se
nachází východně od Chudenic směrem
na Chlumskou.
Charakteristickým prvkem krajiny v okolí
Chudenic jsou aleje. Doprovázejí nejen Střevlík fialový potřebuje ke svému životu rozkládající
veřejné komunikace, ale několik těchto se dřevo.
alejí (případně jejich pozůstatků) tvořených nejčastěji lípami nebo duby jsme objevili v rozsáhlých lesních porostech. Jednou z nich je i řada pěti
vzrostlých lip velkolistých při cestě v jihovýchodní části lesního komplexu Bukovec. Za zmínku rozhodně
stojí také stromořadí vzrostlých dubů o stáří cca 150 let doprovázejících linii původní cesty v opuštěném
remízu poblíž jihozápadního okraje osady Lučice.
Zcela nenahraditelným prvkem české krajiny jsou lesní porosty. Jejich plošné zastoupení ve správním
obvodu městyse Chudenice je relativně vysoké, v katastrech Slatina a Bezpravovice tvoří dokonce nadpoloviční část celkové výměry katastru. V rámci studie jsme se zabývali pouze lesy ve vlastnictví městyse.
Hospodaření v lesích je realizováno podle lesního zákona a platného lesního hospodářského plánu, při
němž jsou zároveň zohledňovány zájmy ochrany přírody a krajiny. Lesy ve správním obvodu městyse se
nacházejí převážně na úrovni 3. lesního vegetačního stupně – dubobukového. Podíl listnatých dřevin je
vyšší než v jiných částech okresu Klatovy, přičemž převládá dub letní, místy v kombinaci s bukem lesním,
břízou, osikou, javorem klenem nebo jasanem. Stav porostů (pokud odhlédneme od aktuální kůrovcové
kalamity) lze hodnotit jako příznivý, neboť v podrostu je patrná vysoká úroveň přirozeného zmlazení a nacházíme zde různé prvky, které zvyšují druhovou pestrost lesních porostů i jejich přirozenou odolnost proti
nepříznivým vlivům (doupné stromy, tlející dřevo, keřové lemy, skalní výchozy a podobně).
Problematické části území reprezentují především souvislé plochy orné půdy rozkládající se jižně i severně od Chudenic. Dalšími problematickými místy v krajině jsou regulované úseky vodních toků a místa
úniku závadných látek do přírodního prostředí.
Pro udržení a podporu přírodovědných hodnot v krajině Chudenicka navrhujeme následující opatření:
remízy s náletovými dřevinami ponechat samovolnému vývoji, přírodě blízké lesní porosty převést do lesů
zvláštního určení (podpora mimoprodukčních funkcí), květnaté louky nadále kosit a vyvarovat se zde pastvy hospodářských zvířat. Na vytipovaných mokřadních lokalitách navrhujeme využít příležitosti státem
dotované výstavby přírodních tůněk. Velké lány orné půdy je žádoucí rozčlenit na menší hony lemované
travnatými pásy (takzvané „biopásy“ pro podporu druhové pestrosti). Podařilo se také vytipovat některá
místa vhodná pro obnovu polních cest, v rámci možností lemovaných nově založenými alejemi původních
dřevin.
Zpracovávání krajinné studie pro region Chudenicka nám přineslo celou řadu cenných podnětů, nových
poznatků i příjemných překvapení. Za všestrannou podporu děkujeme vedení městyse Chudenice a těšíme se na další spolupráci.
ing. Jana Michálková - EKOPOD Ekologie podniku s. r. o.
Mgr. Ivona Matějková - Ořešák - spolek pro ochranu přírody, z. s.
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MAPOVÝ PORTÁL

Mapový portál je nástroj pro zobrazování mapových
podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, pasportů, atd.
Mapový portál zatím obsahuje:
- základní, katastrální a letecké mapy daného území
- zvýraznění pozemků v majetku Městyse
- online nahlížení do katastru nemovitostí
- nástroj pro tisk map
- nástroj pro měření délek a ploch v mapě

Informace o konkrétní parcele

- pasport místních komunikací a prvků, které se na nich
nachází; jde například vodovodní a plynové uzávěry,
hydranty, veřejné osvětlení, dopravní značky, atd.
- pro prvky typu dopravní značení, veřejné osvětlení,
obecní mobiliář jsou pro správce evidovány inventarizační údaje s možností editace a tisku
- převzaté linie vodovodních, elektrických a plynových
tras od jejich správců

Katastr

V dohledné době bude mapový portál doplněn například o územní plán, mobiliář obce, či o informace pro
hasičský sbor.

Občané budou mít přehlednou formou online potřebné informace o situaci a rozmístění prvků infrastruktury
obce, které zjednoduší rozhodování např. při budování
nových staveb a terénních úprav. U evidovaných prvků
mapy budou kontaktní informace na pověřenou osobu,
které bude možno hlásit poruchy či např. poškození dopravního značení či nefunkčního veřejného osvětlení.

Pasport infrastruktury

Pro hasiče např. z jiných obcí informace o přípojných místech na čerpání vody, rozmístění vodních nádrží
včetně informací např. o množství vody v dané nádrži.

Hlavní výhodou mapového portálu je to, že se jedná o plně online řešení. Lze k němu přistupovat z jakéhokoli počítače či „chytrého“ mobilního telefonu pomocí webového prohlížeče a počet přístupů a uživatelů
není omezen. Portál je jednoduchý na ovládání. Může proto sloužit nejenom pro správu obce, informovanost občanů, turistů, ale i pro prezentaci obce.


Michal König – eGOGO servis, s.r.o.
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Vážení obyvatelé chudeničtí,
jmenuji se Jan Drnek, a jsem představitelem spolku STREET z. s. z Plzně. Chápu, že takové představení
může stačit anonymním sousedům z paneláku, ale nikoliv obyvatelům tradiční obce s téměř tisíciletou
historií. Tak tedy: Mé jméno je odvozeno ze starobylého řemesla drnomistrů – rasů, a vzniklo kdysi dávno na Lnářsku, kde moji předkové vlastnili od roku 1628 nějaké statky. Stali se sedláky, pak jako řezníci
a hospodští putovali roku 1850 do Blovic a nyní již 100 let žijí na západním okraji královského města Plzně.
Zabývám se sepisováním historických a jiných románů i detektivek, ale také sepisováním historií obcí
a měst. Mým společníkem je odborník na archivy a zdroje informací pan Ota Brachtel. Na Plzeňsku pracujeme již dlouho a sepsali jsme historie dvou velkých plzeňských obvodů, vsí jako je Třemošná, Vejprnice
a Křimice (kniha vychází za několik dnů). Jak správně chápete, nyní jsme se zaměřili na Chudenice, kde
se náš zájem potkal s vstřícným zájmem představitelů Vaší obce. A Chudenice jsou doslova nabité historií.
Málokteré velké a staré město disponuje tak bohatými archivy, tolika dokumenty a tolika příběhy, jako
Vaše obec. Byly Chudenice skutečně obcí chudých zemědělců, nebo to byly nejprve Chodenice, základna šumavských hraničářů – Chodů, záměrně schovaná v pralese mimo hlavní obchodní trasy? Skutečně
žila světice Amabilie Švihovská zmíněná na zdi chudenického kostela, nebo to je jen postava vybájená
Hájkem z Libočan? Je to jedna velká detektivka. Sepsat historii takové obce je jako vzít telefonní seznam
a převyprávět ho coby napínavý příběh.
Jsem vypravěč příběhů, a v tomto případě vyprávím příběhy obcí. Příběh místa i příběh lidí, kteří konec
konců obec tvoří více, než domy a majetky. Každá obec má svůj genius loci, svůj ústřední problém, který
dlouhodobě řeší, který ji také utváří k jedinečnosti, aniž o tom její obyvatelé vůbec vědí. Toto tajemství
musím najít a vystihnout. Něco se již rýsuje. Vidíme obec, která toužila stát se městem, ale zůstala svou
podstatou vesnicí. Obec, která sídlila blízko velkých obchodních tras, ale ne dost blízko, aby jí to pomohlo
vyrůst ve velkou aglomeraci. Obec s neuvěřitelně pevnou a dlouho tradicí vrchnostenské správy jednoho
pozoruhodného rodu, což značí silnou kontinuitu, stálost, hluboké kořeny, loajalitu apod.
Pokusím se vyprávět příběh Chudenic nejen od Adama. Od geologického předurčení krajiny, přes archeologické nálezy a první křesťany, až po poslední komunální volby a po poslední měsíce před vydáním.
Bude to velká kniha formátu A4, barevná, plná map, obrázků a fotografií a bude v ní všechno, co vypátráme, ale ne jako seznam a výčet, nýbrž jako příběh místa a lidí. Bude v ní pochopitelně historie hybatelů,
jakými byla církev či panská vrchnost, ale také historie sedláků a gruntů, mlynářů, řezníků, hospodských.
Historie školy a školství, fary, rybníků, rasů a hajných, správců, rychtářů, šafářů a starostů. Historie cest
a silnic, dopravy a komunikací, pošt a železnic. Bude v ní soukromé i to, co mají lidé společné - obecnost, která vytváří obec. Také zde najdete historii národních výborů a stranických sekretariátů, firem, JZD
i státních statků, kontribučních sýpek, kampeliček i zkolektivněných institucí. Historii elektřiny, kanalizace,
telegrafní a telefonní sítě. Historii spolků, dobrovolných hasičů, sokolů, pionýrů, divadelních a pěveckých
těles, medailonky významných osobností a všech, kdo obec odnepaměti v nějaké funkci vedli nebo se
podíleli na jejím životě. To vše jako součást velkého příběhu. Vše zarámované do vztahů s okolními obcemi
na pozadí velkých historických dějů.
Předáme obci neuzavřený příběh, živý a stále se odvíjející tak, aby se k němu mohlo dále přikládat a připojovat to nové. Předáme obci knihu i s autorskými právy, aby se mohlo navazovat, rozvíjet a doplňovat
i v budoucnu. Během sepisování knihy, které by nemělo trvat dále, než rok, budeme s mnohými z vás
konzultovat a obec navštěvovat. Přijedeme k Vám a budeme Vás informovat několika besedami či přednáškami. Budeme hledat potomky starých rodů s jejich již zpracovanou a dokumentovanou rodovou historií. Zajímá nás i historie dnešních soukromých firem a podniků. Nevyhneme se žádnému období dějin
a nic nezatajíme, pokusíme se nic nezkreslit, nikomu a ničemu nestranit. Budeme sledovat moc peněz
a ideologií, moc víry či rozumu. Nevynecháme snílky a vizionáře, učence ani pragmatiky. Bude to velká
kniha o mnoha stech stranách.
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Tímto se Vám tedy poprvé představujeme a žádáme Vás do budoucna o spolupráci. Již nyní sedíme
za stolem a zpracováváme dostupné materiály. Již brzy, za dva, tři měsíce nás ale najdete sedět ve Vaší
hospodě. Historie Chudenic je práce, na kterou se moc a moc těšíme. Už jsme se zakousli, a už to běží.


Jan Drnek - ředitel STREET z. s. Plzeň.

Občanské sdružení STREET vzniklo registrací dne 11. května roku 1998 jako aktivita tří přátel, určená
k provozování terénní sociální práce (tzv. Streetwork). Fungovalo jako sesterská organizace Obecně
prospěšné společnosti Centrum sociálních asistentů, které bylo založeno Městem Plzeň. Pod hlavičkou STREET byly provozovány obecně prospěšné práce, úklidová a výrobní firma pro klienty CSA
o.p.s. Na konci roku 2009 ukončilo CSA o.p.s. svoji činnost. O. s. STREET bylo svým spoluzakladatelem Janem Drnkem transformováno jako sdružení pro osvětovou regionální činnost (vydavatelství,
přednášky apod.). Jan Drnek také předal O. s. STREET velkou část svého knižního skladu.
Ještě roku 2009 byla pod jeho hlavičkou vydána kniha Agentura Hammeln – detektivní příběh reflektující s mírnou nadsázkou situaci v sociálních službách krajského města. V roce 2010 byla vydána
první publikace regionální historie Hoši jako květ – příběh pluku a města 1683 – 2010, neboli kompletní historie slavných plzeňských Pětatřicátníků. Roku 2012 byla pod hlavičkou sdružení vydána
kniha Krajina nad pokladem – průvodce po historii kamenouhelného dolování na Plzeňsku. V letech
2013 – 2015 byl sepsán a vydán rukopis knihy U císařské cesty (630 stran formátu A4) na zakázku
MO Plzeň 2. V letech 2013 – 2015 byl sepsán a zpracován rukopis knihy Ve znamení Střemchy (520
stran formátu A4) na zakázku města Třemošná, nyní se připravuje k vytištění. V letech 2015 – 2016 byl
sepsán a ve 2 dílech vydán rukopis knihy Za Malickou branou (830 stran formátu A4) na zakázku MO
Plzeň 1. V roce 2016 byl sepsán a vydán rukopis knihy Bazén pro půl miliónu (120 stran formátu A4)
na zakázku Kanceláře primátora Města Plzně. V letech 2016 – 2017 byl sepsán a zpracován rukopis
knihy Ves svatého Vojtěcha (420 stran formátu A4) na zakázku obce Vejprnice, nyní se připravuje k vytištění. V letech 2017 – 2019 byl sepsán a zpracován rukopis knihy Ves u zámku (550 stran formátu
A4) na zakázku obce Křimice, nyní se připravuje k vytištění. V letech 2017 – 2019 byl sepsán a zpracován rukopis knihy Ves u řeky (410 stran formátu A4) na zakázku obce Radčice.
Jan Drnek – výkonný ředitel, Vlastimil Ježík – zástupce ředitele, Ota Brachtl – jednatel; Kontakt: Jan
Drnek, tel: 731 732 608, email: CSAops@email.cz
Jan DRNEK (* 1960) – plzeňský rodák, patriot a spisovatel. Vyšel ze skautských a trampských kořenů.
Začínal jako dělník ve Škodovce, pokračoval jako vychovatel dělnické mládeže, pracoval na Magistrátu města Plzně, také jako čerpač vodních zdrojů, byl tiskovým mluvčím generálního ředitele Škodovky.
V letech 1998 – 2009 vedl vlastní terénní sociální organizaci pro práci s narušenou mládeží a lidmi
bez domova. Večerním studiem při práci dosáhl maturity a studoval na FF UK v Praze psychologii
a pedagogiku. Je ženatý a má tři děti. Postupně konvertoval ke křesťanství, politicky vychází z konzervativních a monarchistických pozic. Je členem předsednictva Koruny České a přes 10 let již vydává stranický internetový časopis Monarchistický zpravodaj. Píše a vydává beletrii a profesionálně se
zabývá historií obcí a měst na Plzeňsku. Je dlouholetým členem Klubu vojenské historie 35. pěšího
pluku v Plzni.
Vydaná díla:
1991 – Ideal army blues (Západočeské nakladatelství), román z vojny.
2006 – Burani (Fontána Olomouc), křesťansky laděná detektivka.
2007 – Poslední recesista a Tma (Avalon), trampský román.
2007 – Žáby v mlíku (Naše vojsko), vojensko-historická mystifikace na téma říjen 1938.
2007 – Druhý dech habsburské monarchie (Akcent Třebíč) vojensko-historická mystifikace.
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2008 – Agentura Hammeln (Street), román z prostředí soc. služeb.
2009 – Hoši jako květ (Street), historie 35. ppl., plzeňských Pětatřicátníků.
2010 – Žába a škorpion (Naše vojsko), vojensko-historická mystifikace, pokračování Žab v mlíku.
2011 - Země zaslíbená (Naše vojsko), vojensko-historické mystifikace.
2012 – Dějiny české státnosti pro konzervativce (Akcent Třebíč).
2012 – Krajina nad pokladem (Street), průvodce po historii dolování četného uhlí na Plzeňsku.
2013 – Žáby v bouři (Naše vojsko), vojensko-historická mystifikace, pokračování Žab v mlíku.
2013 – Zlaté hovno (Naše vojsko), monarchistická detektivka.
2014 – Dr. Tramp (Hafran), trampská novela.
2015 - U císařské cesty – kompletní historie Městského obvodu Plzeň – 2 Slovany
2015 - The Suřík – kompletní historie undergroundové plzeňské kapely The Suřík
2016 – Žáby na prameni (Naše vojsko), vojensko-historická
mystifikace, pokračování Žab v mlíku.
2016 - Bazén pro půl miliónu – historie bazénu Slovany klubu
Slávia VŠ
2016 – 1938 – Věrni zůstaneme druhé vydání Žáb v mlíku (Albatros).
2017 – 1938 – Neporažení druhé vydání Žáb v mlíku (Albatros).
2017 - Záhada hlavolamu pro pokročilé čtenáře - audio detektivka nahraná studiem AVIK Plzeň.
2018 - Za Malickou branou – kompletní historie Městského
obvodu Plzeň – 1
2019 - Ves u zámku – kompletní historie obce Křimice a MO
Plzeň 5.
2020 - Maxmilián (Naše vojsko), vojensko-historická mystifikace, trilogie: 1. Námořník, 2. Válka na zkoušku, 3. Deklarace závislosti.
2020 - Martin Stelzer - kniha o rodu a díle plzeňského stavitele
Martina Stelzera



Takto podobně bude vypadat i kniha o Chudenicích.
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI
Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky za období od 11/2017 do 11/2018:
•	02.01.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (velký strom)
z pozemní komunikace mezi obcemi Přetín - Strýčkovice
•	03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (3x strom) z pozemní komunikace mezi obcemi Chudenice - Chlumská
•	03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - vyproštění vozidla ze sněhové závěje
mimo pozemní komunikace u obce Chudenice
•	03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace mezi obcemi Chudenice - Slatina
•	03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (2x strom) z pozemní komunikace
u obce Chocomyšl
•	03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace mezi
obcemi Chudenice - Slatina
•	04.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace a vyproštění vozidla u obce Chlumská
•	10.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace mezi
obcemi Chudenice - Slatina
• 10.3. 2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (stromy) Křenice, Chudenice, Slatina
• 19.4.2019 - POŽÁR - doutnající pařez v lesním porostu za zámkem Lázeň, Lučice
• 4.5.2019 - POŽÁR - travního porostu a stromů u silnice v obci Slatina
• 23.5.2019 - OSTATNÍ POMOC - Prořezávka stromů u vodojemu na žádost Úřadu městyse
• 25.7.2019 - POŽÁR - pole s obilím u obce Biřkov                                      
• 26.7.2019 - POŽÁR - lesního porostu u obce Biřkov
• 26.7.2019 - POŽÁR - doutnající hrabanka v lesním porostu u obce Biřkov
•	10.8.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (velký strom) z pozemní komunikace
u osady Bažantnice
• 11.08.2019 - POŽÁR – 40 balíků slámy v obci Chudenice
• 11.10.2019 – POŽÁR – zahoření trafostanice v obci Chudenice
•	17.11.2019 – TECHNICKÁ POMOC – odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace v obci
Chudenice		
Mimo výše uvedené zásahy však činnost naší jednotky nekončí.
Na začátku roku, jsme společně s chocomyšlovskými kolegy zorganizovali výcvik, který byl zaměřen na zahoření budovy. Při tomto výcviku se hasiči zdokonalovali v postupech hašení vnitřních prostor, vniku do zahořelých budov, v provádění průzkumu a následné evakuaci osob. Vše samozřejmě za použití dýchací
techniky.
V průběhu celého roku, se dále prováděla odborná příprava ve formě teorie. Povedlo se nám take opět
zúčastnit i odbornostních kurzů pořádaných HZS Plzeňského kraje. Tento rok máme vyškolené nové nositele dýchací techniky, dále nové techniky tech. a chemické služby a nakonec i nové pilaře. Ochota učit se
novým věcem a zdokonalovat se ve své práci je u nás rok co rok na lepší úrovni.
Svými znalostmi jsme nápomocní po celý rok svým občanům. Stále častěji si nás žádají na rizikové kácení
stromů, dopravu vody nebo čištení zanesených studní či kanalizace. Vše vždy záleží jen na domluvě s námi
nebo úřadem městyse a není pro nás žádný problém tuto činnost vykonávat a našim občanům vyhovět.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Petr Urban na stupínku vítězů s dcerou
Věřte, že těchto událostí je po celý rok mnoho a naši členové je
vykonávají ve svém volnu a bez nároku na odměnu.
Petr Urban a Václav Fremuth
Naše
jednotka byla letos využita i jako protipožární dohled při
po soutěži TFA
natáčení filmu Mazel a tajemství lesa a dále na dopravu užitkové
vody na hudebním festivalu Hrady.cz,  konaném ve Švihově. Podpořili jsme také akci dětského dne, kde
byla našimi členy vytvořena pěna pro zúčastněné děti. Podíleli jsme se na vyčištění našeho koupaliště
a také na dopravě vody pro švihovské hasiče u příležitosti jejich oslav.
Dva naši členové, přesněji Petr Urban a Václav Fremuth reprezentují Chudenice a naší jednotku na soutěžích Toughest Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežije), kde získávají stále lepšího umístění. Vždy se na každý závod pečlivě připravují, aby podali co nejlepší výkon.
Výše zmiňovaný Petr Urban reprezentuje chudenickou jednotku i ve vytrvalostním běhu, kde se čím dál
častěji objevuje na stupních vítězů a my jsme na něj patřičně hrdí.
Největší událostí tohoto roku bylo pro
chudenické hasiče otevření zcela nové
hasičské zbrojnice, čemuž předcházelo vyklizení a uvolnění staré zbrojnice
městysi Chudenice. Modlitby byly vyslyšeny a my mohli otevřít zcela novou
zbrojnici a posunout se tak do 21. století.
Ve staré zbrojnici se velice obtížně pracovalo. Byla zde velká vlhkost a svěřené
obecní vybavení tady dostávalo velice
zabrat. Nemohli jsme tu mít uskladněné
zásahové oblečení, protože by po pár
dnech bylo zcela pokryto zářivě bílou
plísní. Už to bylo zcela neúnosné prostředí pro vykonávání naší práce. Díky
Slavnostní přestřihávání pásky hasičské zbrojnice
dotačním titulům z programu IROP jsme

(foto J.Beník)
mohli zrealizovat tento nelehký úkol, který bravurně zvládl náš člen a zároveň místostarosta p. David Žák, kdy vše dotáhl jak se patří do vítězného
konce. Poděkování patří samozřejmě celému vedení městyse za podporu a dofinancování. Vědomí, že tato
budova slouží prvořadě k poskytnutí pomoci občanům Chudenic, je zásadní. Hasiči jsou pouze ti, kteří se
o tuto budovu starají , udržují a využívají k pomoci našich občanů. S profesionálním vybavením a zázemím,
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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jdetakérukuvruce,profesionálnějiodváděnápráceaposkytovánípomoci.
Na otevření zbrojnice se přišlo podívatmnohochudenickýchobčanůamy
jsme velice rádi, že jim dění v našem
městečkunenílhostejné.Jsmerádi,že
přišlisnámisdíletnašenadšeníaradost
spojenoustoutoudálostí.Programzde
bylmyslímvelicebohatýakaždýzezúčastněnýchsipřišelnasvé.Všichnise
zde dozvěděli informace týkající se realizace a financování této budovy, prohlédli si prostory budovy, její vybavení,
např.novězakoupenoucisternovouautomobilovou stříkačku Tatra 815, která
Hasičská zbrojnice - celkový pohled
bylatentorokzakoupenaodpražských
(foto J.Beník)
dobrovolnýchhasičů,dálevenkovníprostory a v neposlední řadě se také příjemně občerstvit.
Děkujeme panu Josefu Beníkovi za pořízení krásných
fotografií, našim házenkářkám za pomoc s občerstvením, panu Josefu Kovaříkovi známému též jako Čuba-pesacelkověvšem,kteřísenapřípravěaprůběhutéto
akcepodíleli.

Ponašemsplněnémsnusepomaluplnísenimístnímu
Sokolu,kdysetaképodlouhémočekávánídočkajínového hřište, jak pro místní kopanou, tak pro místní házenou.VsouvislostistoutoakcíbylanašejednotkanápomocnámístnímuSokoluskácenímvzrostlýchstromů
uobouhracíchploch.

Tentoroksenámpodařilopořídit,díkynadaciČEZ,speciálníbatohnazdolávánílesníchpožárů.
Připravenost, profesionalita a materiální vybavenost se
unašíjednotkykaždoročnězvyšuje.Kdobymělzájem
připojit se k našemu týmu, ať neváhá a kontaktuje vedení jednotky (p.Písařík, p.Žák, p.Pfeifer). Chudenický
strýčekSaminadálehledánovéčlenynapozicihasič
a strojník. Zájemci mezi 14.- 18.lety budou zařazeni
dotzv.Hasičsképřípravky.Všemzájemcůmohasičskou
Náborový plakát chudenických hasičů,
práciatouhoupomáhatjsouunásdveřeotevřené.Nepo vzoru plakátu používaným americkou
zapomínejmenato,žehasičisloužícínyníuHasičských
armádou za první a druhé světové války �
záchraných sborů, začínali převážně právě u Jednotek
dobrovolnýchhasičů.Zdezačalaprávějejichcestakvysněnémuzaměstnání.
AktuálníděníkolemnásmůžetetakésledovatnanašemfacebookuHASIČICHUDENICE.

Náborovýplakátchudenickýchhasičů,povzoruplakátupoužívanýmamerickouarmádouzaprvníadruhé
světovéválky�
Děkujemevšem,kteřínašíprácidokážíocenit,těmkteřínáspodporují,aleikritikům,protožeprávětinás
posouvajívnašíprácivpřed.
www.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211
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Lezecká skupina jednotky SDH Chudenice
Jistěsimnozízvásvšimli,žesevnašíjednotceobjevilocosinového.Rok2019
je rokem  vzniku lezecké skupiny, která je součástí jednotky SDH Chudenice
avrámcinašíjednotkytakézasahuje.
Všezačalonakoncidubna,kdysečlenovéjednotky:TomášPfeifer,VáclavJaneček,DanielBezpalecaOtaGöttingerzúčastnilivzdělávacíhokurzuZáchrana
aprácevevýškáchanadvolnouhloubkou.
Tentovzdělávacíkurzbylvelicenáročný.Začínalosevždyv8:00ránoakončilo
sekaždýdenvevečerníchhodinách,abychomobsáhliveškeréosnovytohoto
kurzu.Prvnídenbylzaměřenčistěnateoriianásledujícíčtyřidnypokračovalpraxí.Instruktornámneodpustilnic.Prostěpokudnemůžeš,takpřidej.Každývečer
jsmebyliabsolutněvyčerpaní.Alejakseříká,těžcenacvičišti,lehcenabojišti.
ZávěrečnézkouškyjsmeabsolvovaliveznámémlomuMexiko,kterýsenacházívedlelomuVelkáAmerika.
Popříjezdunamístosepřednámiobjevila80mhlubokájáma,kterátadyzůstalapotěžběvápence.Zde
jsmemuselipředvéstto,cojsmesevprůběhutýdnenaučili.Čekalnanástestvpsanéformě.Čekalvšak
úplnědolevbočníštole.Muselijsmekněmupolanechatímsplnilizároveňipraktickoučástzávěrečné
zkoušky.Byltovelicenáročnýden,kdejsmesiopravdusáhliažnasamotnédno,jakfyzicky,takpsychicky.
VšichnijsmealezávěrečnézkouškyzvládliavnočníchhodináchjsmesevrátilizpětknámdoChudenic
šťastněvyčerpaní.Chtělibychompoděkovatinstruktorovizajehopřísnostavšem,kteřínanásvtentodůležitýdenmysleliavěřili,žetozvládneme.
Lezecká skupina chudenických hasičů se stále dále vzdělává a cvičí, aby
bylo dosaženo co nejlepších výsledků
a připravenosti. Navázali jsme spolupráci např. s Lezeckou skupinou MP
hl. m. Prahy, se kterými jsme trénovali
transport pacienta z těžko přístupných
oblastí.Dálebylspolečněstoutoskupinou proveden “ostrý” výcvik transportu
živéhozvířeteztěžkopřístupnéoblasti,
kterýbylzmíněnivKlatovskémDeníku.
Koncem října jsme vyrazili na Šumavu,
přesněji na Špičák, kde měla výcvik
Horskáslužba.Bylaprováděnazáchranaosobzlanovky,amysedíkypozvání Transport pacienta pomocí lanové techniky z budovy
horských záchranářů mohli přiučit ale- bývalé ZŠ
(foto J.Beník)
spoňteoretickyidalší,pronásneznámé
záchranné lanové technice. Doufáme, že se tato spolupráce bude i nadále vyvíjet a příštího výcviku se
zúčastníme,jakorovnocenníkolegové.
Návázánabylatakéspoluprácesespeleology,potažmospeleozáchranáři.Nazačátkulistopadujsmebyli
pozvánidoMoravskéhokrasu,kdejsmesimohlivyzkoušetpohybpodzemskýmpovrchempomocílanové
technikyacvičilijsmezdeipřesunmateriáluvtěžkopřístupnýchmístech.
Vprůběhuceléhorokucvičímenapř.nabudověbývaléZŠ,narozhlednách,vestudnáchanastromech,
cožjeúzcespojenoisčinnostíjednotkyjakotakové.Věříme,žesenámnašípílíanabytýmiznalostmipovededobudoucnazařaditsevevýjezdovépředurčenostivedlekolegůzlezeckýchskupinHZS.
DěkujemepanuOndřejiBelicovi,kterýjetakovýnáš“lezeckýtáta”amnohépronásudělal.
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SDH CHUDENICE
Začátek roku 2019 jsme zahájili tradičně hasičským plesem, který se konal v tělocvičně bývalé základní školy. Účast na plese byla veliká. Velice si vážíme toho,
že o náš hasičský ples je ze strany místních občanů stále veliký zájem a všem
zúčastněným velice děkujeme za podporu této akce.
Zima se chýlí ke konci a v našem městečku se koná masopustní průvod, na kterém se každoročně podílí SDH společně s TJ Sokol Chudenice a v neposlední
řadě také místní občané.
Poslední dubnový den jsme společně vztyčili máj, který zdobil naší obec až
do konce května.
V květnu, přesněji 18.5. se naše družstvo SDH zúčastnilo okrskové soutěže v Přetíně. Na této soutěži
jsme se umístili na prvním místě a získali tak putovní pohár starosty okrsku. Z této soutěže jsme postoupili
do okresního vyřazovacího kola v Mochtíně, kterého jsme se ale nezúčastnili.
Červnového měsíce jsme se podíleli na organizaci dětského dne společně se Sokolem Chudenice, kde
jsme pro zúčastněné připravili malé občerstvení a následně byla členy jednotky vytvořena pěna pro zúčastněné děti, ve které se mohly pořádně vyřádit. Ke konci tohoto měsíce jsme byli pozváni na oslavy 140.
výročí založení SDH Švihov, kde pro nás byla připravena mj. i netradiční soutěž, ve které jsme obsadili 3.
místo.
Dne 6. července jsme pořádali na místním fotbalovém hřišti Memoriál Václava Zoubka, který se i tento
rok, především díky Josefu Brabcovi ml., velice vydařil a podpořilo ho dvacet hasičských družstev a mnoho diváků. Chtěli bychom také poděkovat našim fotbalistům, že nám poskytli jejich zázemí a my mohli tuto
akci zrealizovat.
Na začátku srpna jsme byli nápomocní
panu hraběti Czerninovi, který uspořádal
pro chudenické občany zahradní slavnost.
U příležitosti slavnostního otevření hasičské zbrojnice oslavilo naše SDH zároveň
135. výročí svého založení.
Poslední listopadový den byl ve znamení
pekelného ohně a do našeho městečka
opět přijíždí pekelníci Krampus z Vodňan.
Atmosféra Starého zámku opět udělala
své. Návštěvníci této akce byli opravdu Společné foto se skupinou KRAMPUS Vodňany
nadšení a celou akci si parádně užili.

(foto J.Beník)
Bohužel jsme se nemohli z důvodu veliké vytíženosti ohledně akce Krampus zúčastnit akce Rozsvicování
vánočního stromu a připravit tak pro vás občerstvení, na kterém si u nás vždy rádi pochutnáte. Velice se
tímto všem omlouváme, ale jak se říká, není všem dnům konec a zase se určitě společně potkáme při jiné
události.
Přejeme všem krásné prožití Vánoc a pohodový nastávající rok 2020.



Za vedení hasičů Tomáš Pfeifer
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ODDÍL KOPANÉ
Jaktenčasletí...Chudeničtífotbalistéletosrozehrálisvůjjižšestýsoutěžníročníkvnovodobéhistorii,ztohopotřetímezifotbalovouelitouokresuKlatovy.
Vjubilejnímroce,kterýseneseveznameníoslav80.výročízaloženíoddílu,sevšak
okresnípřeborjevíjakomaximum,nakterésoučasnýkádrmůžepomýšlet.Předrokem
senámstarostisudrženímzávěrečnýmfinišemvčasvyhnuly,letosvlétějsmevšakměli
opětnamáleajendíkyreorganizacitřídvevyššíchfotbalovýchpatrechnámkudrženívokresestačilotřetí
místoodkonce,cožlzebrátjakodalšídarzfotbalovéhonebe.Bohuželaledar,kteréhosipravděpodobně
dostnevážíme,protoženáslednésportovnívýkonytýmuvpodzimníčástinásupoutalyažksamémudnu
tabulky.Neradostnévýsledkyposledníchobdobípřinutilyvedeníoddíluhledatřešeníiformouzměnhráčské
základnyvprůběhuoutěže.MužstvoopustiliMíraOsvaldsJirkouŠimánemaOttouGöttingerem,všichni
odešlizahlasemsvéhofotbalovéhosrdce,skariérounačasskončilLukášDrozda.Donašehooddílujsme
naopakpřivítalijakčlenynové,fotbalovématadoryMichalaMajerazeKřenicaKarlaBurešezMěčína,mladíkyJirkuStingla,MichalaKarlíka,MatějeBláhuaPetraVachtla,takihráčestaronové,kdyžchuťdofotbalu
opětdostaliKubaStelzeraPetrUrban.Velkýmzásahemdosestavyidoherníhosystémujedlouhodobé
zraněníMichalaKrause,odjehospoluprácesKarlemBurešemjsmesivpodzimníchbojíchvšichnihodně
slibovaliavšichnipevněvěřímevMichalůvbrzkýcomeback.
Přezimovánínebudevůbecpříjemné.Zřejměnásnajaře
2020čekajíhodněkrušnéchvíle.Herníprojevopravdu
nebylpokaždépohledný,týmvšakodehrálidostutkání,
kterásemuseladivákůmlíbit,jenžekonečnévýsledkybyly
hrubě ovlivňovány produktivitou ve využívání brankových
příležitostí.Poslednímístopřiziskusedmibodůspoměrembranek27:50takhovořízavšeajehodněvarovné.
Pravděpodobně největším problémem a příčinou špatnýchvýsledkůjeneuspokojivátréninkovámorálka.Nyní
proto bude ze všeho nejvíce záležet na hráčích samotných,jaksekproblémupostaví,protožedalšíjarníklání
dokonaleodhalí,jakmocvzimnípřípravězabrali,jakmoc
chtěliinadálesetrvatmeziokresnífotbalovousmetánkou.
StřeleckysenapodzimnejvíceukázalPavelVachtl,autor
desetibranek,dalekozanímpakvestřeleckétabulcefigurujíHonzaSoupíraVašekFremuthsgólyčtyřmi.
Fotbalový oddíl  nežije jen činností soutěžní. I přes nelichotivou pozici, na které fotbalisté přezimují, je
partamladýchklukůpodvedenímširokéskupinyzkušenýchsportovníchfunkcionářů,hodněsoudržná
a společenská. Realizujeme se proto také v dalších  činnostech, ovlivňujících život v obci. Organizovánímsportovníchakulturníchakcínabízímespoluobčanůmrůznémožnostivolnočasovéhovyžití.Vroce
2019seprotokonaljiž14.ročníkturnajevmalépouťovékopané,pojehožskončenínásledovalavprostoráchhřištědalšíúspěšná„chudenickáfotbalovápouťotéka“spěknouúčastíapozitivnímohlasem.Její
negativníaspektyhráčiprvníhotýmupakpocítilipřivysoképrohřevnedělnímutkánísmančaftem,sestaveným na počest trenéra a letošního „padesátníka“ ing. Kamila Göttingera – KG Dream Team. Nemalé
úsilísivyžádalotakézorganizováníběžeckéhozávodu„BěhChudenickýmŽďárem“,letosproběhljiž
4.ročník.Pozkušenostechspočasímjsmevšaktentokrátzvolilipříjemnějšítermín,závodseuskutečnil
včervnu,těsněpředletnímiprázdninami.Početběžeckýchnadšencůzřadmístníchipřespolníchpředčil
www.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211
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všechna očekávání, čímž bylo postaráno nejen o regulérní průběh, ale i hodně příjemnou a pohodovou atmosféru.
Padl opět traťový rekord, tradičně odměněný cenou pro vítěze – divočákem. V závěru loňského roku prověřil organizační schopnosti  fotbalové party Vánoční turnaj ve stolním
tenisu o putovní pohár městyse. Vítězem se již potřetí za sebou stal Honza Egermayer, takže na letošním prosincovém
turnaji se bude soutěžit o pohár nový, neméně tak hezký.
Stav hrací plochy, její kvalita i sklon terénu nabádají hodně let mnoho generací chudenických fotbalových příznivců
k zamyšlení. Dlouhotrvající sucha v období několika posledních roků podobné myšlenky jen umocnilo. Na základě příznivých výsledků geologického průzkumu se vlastník
pozemku, městys Chudenice, rozhodl vyslyšet dlouhodobé
přání sportu chtivých občanů a v součinnosti s vedením TJ
Sokol Chudenice využil možnost o podání žádosti o dotační
titul na vybudování multifunkčního sportoviště v areálu Jalovčí, jehož součástí by byly i terénní úpravy hrací fotbalové
plochy s umělým zavlažováním. Koncem října byla dotační
žádost na patřičných místech vyslyšena, takže v současné
době probíhá hektické dílo, které navždy změní původní
vzhled sportovního areálu Jalovčí. Pevně doufáme, že jen
k lepšímu, takže se všichni již nyní můžeme těšit na atraktivní fotbalové i házenkářské sportovní plochy, které budou mít za úkol přilákat ke sportovní činnosti novou,
mladou členskou základnu.
Důležitou činností členů oddílu je také péče o svěřený areál na Jalovčí. Děje se tak pomocí brigád a to buď
formou hromadných  akcí, vyžadujících větší počet práce chtivých rukou, popřípadě také formou pracovních
aktivit jednotlivců či menších skupin. Na nedostatečné vytížení si v tomto roce nemohou fotbalisté vůbec
stěžovat. Tradiční předsezonní a posezonní brigády byly letos rozšířeny o další dvě rozsáhlejší, právě probíhající akce. Výpomoc stavební firmě při tvorbě nového sportovního zázemí a pak také práce na rekonstrukci
naší oficiálně první vlastní klubovny v prostorách „zděděných“ po chudenických hasičích. Obě tyto náročné
aktivity nabízejí pěkné porce brigádnických hodin.
Již druhým rokem existující oddíl mládeže pod vedením mladých adeptů trenérského umění z řad aktivních
fotbalistů celý dlouhý čas pravidelně a s chutí trénoval. Odměnou jim i nám všem je opětovné přihlášení mládežnického oddílu do skutečné soutěže. Stalo se tak po dlouhých pětadvaceti letech. Děti si nyní mohou
měřit své síly se stejně starými soupeři s větším adrenalinem a rovněž trenéři dostali možnost ukázat své
schopnosti v soubojích o body. A že se opravdu činí, nám dokazují svými výsledky, mají už na kontě i několik
výher. Jsme si jisti, že aktivace oddílu byla správným rozhodnutím.     
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že i přes herní potíže členové fotbalového oddílu TJ Sokol Chudenice stále hýří
aktivitou a chutí do další činnosti. Dobře si uvědomují, že jejich sportovní vyžití, provozované na dobrovolné
bázi, by ale nebylo reálné bez přispění městyse Chudenice a mnoha dalších nezištných sponzorů, kterým
patří obrovské poděkování. Rovněž si uvědomují, že bez divácké kulisy by jejich počínání bylo nudné a skoro
zbytečné. Díky tedy za přízeň početné fanouškovské obci, za celoroční podporu i ve chvílích, kdy se ne vše
dařilo tak, jak by mělo.
Pěkné svátky přeje sekretář fotbalového oddílu ing. Karol Žák
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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organizuje oslavu Mezinárodního dne dětí, která se letos uskutečnila ještě ve s
se Správou czerninského zámku. Hlavní událostí roku 2019 se však stalo
dotace na úpravu házenkářského a fotbalového
hřiště.
Práce2019
již byly zahájen
Chudenický
zpravodaj
2020 by měl být zrekonstruovaný areál otevřen.
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ODDÍL HÁZENÉ
TJ Sokol Chudenice se již po mnoho let vedle sportovní činnosti podílí na kulturním životě Chudenic.
Již tradičně ve spolupráci se SDH
pořádá masopustní průvod a organizuje oslavu Mezinárodního dne
dětí, která se letos uskutečnila ještě ve spolupráci se Správou czerChudenický
ninského zámku. Hlavní
událostí
roku 2019 se však stalo přidělení
dotace na úpravu házenkářského
a fotbalového hřiště. Práce již byly
zahájeny a v létě 2020 by měl být
zrekonstruovaný areál otevřen.

zpravodaj 2019

Národní házená v roce 2019

Národní házená v roce 2019

V roce 2019 tvořila oddíl národní házené dvě družstva; oddíl žen a oddíl m
družstva hrají oblastní přebor a jaro 2019 znamenalo především dohrávku so
V roce 2019 tvořila oddíl národní házené dvě
ročníku 2018/2019. Muži skončili na skvělém 2. místě s 16 body a skóre 342:3
družstva; oddíl žen a oddíl mužů. Obě družse čtyřmi body stačily jen na místo šesté. I v podzimní části nového ročníku 2
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ZAHRÁDKÁŘI - ČZS Chudenice
Naše organizace má v letošním roce 40 členů. Rádi bychom mezi sebou uvítali i další občany nejen z Chudenic, ale i z okolních obcí.
V březnu proběhla výroční schůze, kde jsme za přítomnosti pozvaných hostů zhodnotili rok 2018.
Jako předchozí léta, tak i letos jsme pro členy ZO i pro občany Chudenicka zajistili
ve Velharticích sadbové brambory.
V roce 2019 uspořádala ZO 2 zájezdy pro své členy i pro občany Chudenicka.
V květnu jsme navštívili výstavu Hobby v Českých Budějovicích a také zoologickou zahradu Ohrada u Českých Budějovic. Zájezdu se zúčastnilo 50 lidí a účastníkům se výlet velmi líbil. V srpnu jsme uspořádali
ještě zájezd na výstavu do Čimelic, kterého se zúčastnilo také 50 osob.
Od úřadu městyse Chudenice jsme obdrželi dotaci ve výši 15 000 Kč, kterou jsme využili na pokrytí nákladů obou zájezdů. Tímto bych chtěl poděkovat vedení městyse Chudenice za dobrou spolupráci.
V roce 2019 jsme zorganizovali 9 členských schůzí, součástí 3 schůzí byla i přednáška o zelenině a ovoci.
V letošním roce jsme nemoštovali z důvodu neúrody jablek.
Poslední akcí tohoto roku byla spoluúčast na rozsvícení vánočního stromu v Chudenicích.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří se aktivně zapojují do činnosti naší ZO a do nového roku 2020 přeji všem občanům Chudenic hodně štěstí a zdraví.
Josef Řeřicha - jednatel ČZS ZO Chudenice



VČELAŘI - ZO ČSV Chudenice
Vážení občané, včelaři, přátelé,
opět se přiblížil konec roku a tak většina z nás si klade otázku, co se nám v uplynulém roce povedlo, v čem byl lepší anebo v čem by mohl být lepší. Asi raději
vynechám filosofické téma a budu se snažit to opět vyhodnotit z pohledu nás
včelařů.
Začátek roku byl obdobím, kdy se teplejší dny střídaly s těmi chladnějšími a naštěstí to nemělo zásadní vliv na naše včely.  Období zimy brzy skončilo, a tak
místo jara přišlo rovnou téměř letní počasí, které trvalo skoro do konce října
jako vloni.  Po loňských zkušenostech už jsme většinou velkou snůšku medu
neočekávali, což se bohužel ve většině případů splnilo. I když jsou mezi námi včelaři, kteří na tom byli lépe.
Z celkového pohledu bych řekl, že snůška medu byla mírně podprůměrná.  Přesto bych tento rok z pohledu včelařů tady u nás vyhodnotil jako dobrý.  Je třeba připomenout, že v některých oblastech naší
republiky opět někteří včelaři přišli o svá včelstva a to z různých důvodů. Do konce je i více případů, kdy
tomu v podzimním období napomohly vosy, a v některých případech, zlikvidovali celá včelstva.  V našem
regionu byly i dva případy výskytu včelího moru, ale dle dostupných informací byla včelstva zlikvidována
a mor se dále nerozšířil.
Léčení včelstev probíhalo dle předem určeného harmonogramu a to hlavně díky jednotlivým asistentům
pro léčení a zodpovědným přístupem všech včelařů. Můžeme říci, že i díky tomu v naší organizaci nedowww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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šlo k většímu úhynu včelstev.  Tímto bych opět chtěl hlavně poděkovat těm, kteří provádí zimní ošetření
aerosolem, při kterém není co závidět. Možná namítnete, že se opakuji, ale jsou situace, kdy chválou není
potřeba šetřit.  Opět bychom neměli mít pocit, že je vše v pořádku a že vše už bude fungovat v „zaběhnutých kolejích“.  Ohledně varoázy musíme být vždy na pozoru a nic nepodceňovat a nesnažit se „ošálit“
ostatní ani sami sebe.
K tomu bych ještě připomněl, že léčení aerosolem koncem roku 2018 a v letošním roce již bylo prováděno
pomocí nového kompresoru, který byl pořízen koncem roku 2018. Zatím funguje bez problémů a doufáme, že tomu bude i nadále.
Nyní ještě jedna neméně důležitá zpráva.  Ke konci letošního roku proběhla v celém Plzeňském kraji akce
na celoplošné vyšetření včel na mor včelího plodu. Důležité je, že pro nás včelaře to bylo bezplatně, neboť
to hradil Plzeňský kraj. Měli jsme s tím pouze trochu organizační starosti. Doufejme, že v naší organizaci
výskyt nebude potvrzen.  Možná trochu smutnější je to, že tato akce neproběhla celoplošně v naší republice - budeme doufat, že se to v budoucnu napraví.
A teď něco ke společenskému dění v organizaci. Dne 16. března 2019 ve Staré škole proběhla Výroční
schůze, kde byli přítomní seznámeni s činností včelařského spolku v uplynulém roce a rovněž s hospodařením a dalšími organizačními záležitostmi.  Bohužel se musím opakovat a musím vyzvat ostatní včelaře
k vyšší účasti na těchto důležitých akcích.
Koncem června jako každoročně se uskutečnil na včelíně „Včelařský podvečer“ spojený s občerstvením
a harmonikou. Ten se také vydařil, i když letos byla menší účast - cca 45 účastníků.
V průběhu roku jsme se ještě zúčastnili některých výročních schůzí okolních organizací a aktivů pořádaných okresní organizací.
Dne 7. října 2019 se opět v Koterov u Plzně konala akce s názvem Medový jarmark, kde se naše organizace rovněž prezentovala prostřednictvím předsedy pana Josefa Kadlece. Nechyběla zde ukázka živých
včel z Chudenic.
Pan Kadlec taktéž vede včelařský kroužek při naší základní organizaci. Počet mladých členů se v letošním
roce mírně zlepšil - ke konci roku jsou čtyři.
Nyní ještě něco k dění na včelíně a okolí.  Jak jste si všichni mohli všimnout vedle včelína „vyrostla“ nová
moderní Hasičská zbrojnice, která byla slavnostně otevřena 26.10.  V souvislosti s touto stavbou byla k našemu včelínu přivedena kanalizace, vodovod a elektřina pro možnost v budoucnu vybudovat na včelíně
malé sociální zázemí (to je spíše hudba budoucnosti, ale nyní byla ta možnost). Dále byly v novém oplocení provedeny vrata pro možnost vjezdu vozidly až ke včelínu. Každopádně bych tímto chtěl poděkovat
vedení obce, zejména panu Davidu Žákovi, že k této akci byli nakloněni.
Koncem jara proběhla na včelíně brigáda v počtu 4 členů, kdy jsme ještě provedli terénní úpravy okolo
včelína po těchto přípojkách, odstranění napadaných větví a očištění střechy. V průběhu října byla na včelíně provedena vnitřní elektroinstalace, takže tam můžeme kdykoli uvařit kávu nebo čaj pro zahřátí a případně rozsvítit.
Jako každé zimní období, i nyní probíhají  besedy - přednášky o včelaření, které se konají ve Staré škole
a mohou je navštívit nejen včelaři.  Jejich termíny si můžete najít na webových stránkách městyse v části
organizace a spolky, kde jsou rovněž i některé informace pro včelaře.
I letos můžeme prohlásit, že o včelaření v působnosti naší organizace je celkem zájem. V průběhu roku
jsme přijali další 4 včelaře, takže k 1. září r. 2019 naše základní organizace měla 44 členů s 397 včelstvy.
Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům klidné a příjemné prožití vánočních svátků. Do nového
roku hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.  Včelařům pak, aby měli zdravá silná včelstva, která jim přinesou i nějaký ten med.
Ing. Karel Kuneš - jednatel ČSV ZO Chudenice
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211

Krásné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku a šťastný nový rok 2020
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