Kronika městyse Chudenice

2017

Kapitoly kroniky
1. Pohyb obyvatelstva
2. Místní samospráva
3. Hospodářství a ekonomika městyse
4. Městská zařízení
5. Průmysl, obchod, živnosti
6. Spolková činnost
7. Kulturní dění v Chudenicích
8. Veřejný život
9. Průběh roku, počasí
10. Ze starých kronik

1. Pohyb obyvatelstva
Matriční zpráva
V naší obci a okolních spádových obcích žilo k 31. 12. 2017 celkem 746 obyvatel. Největší pohyb obyvatelstva
v tomto roce byl v Chudenicích a ve Slatině.
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Počet sňatků konaných v Chudenicích
V letošním roce bylo v Chudenicích uzavřeno celkem 11 sňatků. Nejvíce oblíbeným místem konání
obřadu byl letos prostor u kaple Sv.Wolfganga, dále Americká zahrada a velká jídelna ve Starém
zámku. Oddávajícími jsou Martin Dolejš – starosta a oba místostarostové, David Žák a Mgr. Marcel
Bezděk.
Obřadní síň - úřad městyse Chudenice
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Celkový pohyb obyvatelstva v ČR
V průběhu roku 2017 vzrostl počet obyvatel České republiky o 31,2 tisíce osob. Překonal přitom hranici 10,6
milionu. Na přírůstku se podílela zahraniční migrace i přirozená měna. Ve srovnání s rokem 2016 bylo loni více živě
narozených i zemřelých a také sňatků a rozvodů. Pokračoval proces stárnutí populace.
Během roku 2017 se živě narodilo 114,4 tisíce dětí, jde o nejvyšší počet narozených od roku 2011. Zemřelo
celkem 111,4 tisíce obyvatel Česka, o 3,7 tisíce více než o rok dříve a nejvíce za posledních dvacet let. Meziročně

vyšší byl v roce 2017 také počet sňatků. Celkem jich obyvatelé Česka uzavřeli 52,6 tisíce, což bylo o 1,8 tisíce více
než v roce 2016 a nejvíce za posledních deset let. Podle dostupných informací se v ČR do konce roku
2017 rozvedlo 25,8 tisíce manželství, v meziročním srovnání o 0,8 tisíce více. U rozvodů převažovali manželé
s nezletilými dětmi (15,2 tisíce) nad těmi bez nezletilých dětí (10,6 tisíce). Celkový počet potratů s datem roku
2017 byl podle předběžných výsledků statistického zpracování 35,0 tisíce, téměř o tisíc nižší než v roce 2016.
V průběhu roku 2017 se ze zahraničí do ČR přistěhovalo celkem 46,0 tisíce osob, o 8,5 tisíce více než v roce 2016.
Počet osob, které se naopak v roce 2017 z Česka do zahraničí vystěhovaly, byl 17,7 tisíce, o 0,2 tisíce vyšší než o
rok dříve.
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2. Místní samospráva
Zasedání zastupitelstva
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním bodům, kterými jsou: schválení programu
jednání, volba zapisovatele a volba dvou ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo se zabývá převážně ekonomickými
otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou, nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a
podobně. V závěru zastupitelstva v bodě „Diskuse“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům města vznášet
dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy. Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy
presentace a předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.
Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu a
jsou uloženy spolu s kronikou. Badatelé v nich mohou najít přesný sled programu zastupitelstev a podrobnosti o
jednotlivých projednávaných bodech. Kopie záznamů jsou k dispozici na webových stránkách úřadu městyse
Chudenice www.chudenice.info. Z každého zastupitelstva je pořízen i zvukový záznam, který je též k dispozici
na webových stránkách úřadu.
Složení zastupitelstva zůstává stejné jako v předešlém roce. Zasedání zastupitelstva se koná vždy v zasedací
místnosti úřadu městyse Chudenice, Kvapilova 215.
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.3.2017:
1. projednalo a dává souhlas k investiční akci vybudování přípojkového pilíře NN označené jako „Chudenice, KT,
1385/15 – kNN“,
2. projednalo žádost p. Zdeňka Mlnaříka o prodej části pozemku p.č. 561/1 v katastru Chudenice,
3. zamítlo žádost p. Zdeňka Marka o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a uzavření směnné smlouvy
dle §2184 zák. č. 89/2012 Sb. OZ. k pozemkům 1962/4, 1962/3 a 2001/2 v k.ú. městyse Chudenice,
4. schválilo účetní závěrku za r. 2016 a hospodářský výsledek MŠ Chudenice, a následné rozdělení prostředků do
fondů,

5. schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč pro ZO ČZS Chudenice z programu podpory činnosti a akcí spolků a
nezávislých organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
6. schválilo žádost PK o dotaci ve výši 45.720,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti, a sepsání veřejnoprávní
smlouvy,
7. schválilo individuální dotaci pro oblastní charitu na pokrytí nákladů na pohonné hmoty ve výši 5.000 Kč, a sepsání
veřejnoprávní smlouvy,
8. schválilo podepsání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN s firmou AMPER Market,
9. schválilo žádost o dotaci z dotačního programu “Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok
2017“ na světelné radary,
10. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2016 a č. 1/2017,
11. schválilo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Chudenice na období 2017-2019,
12. schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017,
13. neschválilo prodej části pozemku 5/11 v katastru městyse Chudenice u MŠ,
14. schválilo žádost o.s. Otisk o uznání nákladů stavebních prací a opravu hájovny na rozhledně Bolfánek v roce 2007.
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 16.5.2017:
1. schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí dotace, jmenování komise pro výběr
dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy a lokální
opravy krovu” z dotačního titulu – Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky
nebo národní kulturní památky 2017,
2. schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí dotace, jmenování komise pro výběr
dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na akci „Chudenice, sokolovna č.p. 136 – obnova střechy a lokální
opravy krovu” z dotačního titulu Program péče o vesnické památkové rezervace a krajinné památkové zóny
finanční přísliby pro rok 2017,

3. schválilo přijetí dotace, pověřilo starostu podepsáním smlouvy o přijetí dotace, jmenování komise pro výběr
dodavatele a následné sepsání smlouvy o dílo na akci „Výměna oken a dveří v budově mateřské školy v
Chudenicích z dotačního titulu PSOV PK,
4. schválilo výsledek VŘ na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Chudenice a pověřilo starostu podepsáním
kupní smlouvy s dodavatelem automobilu Mercedes-Benz Sprinter (f. KM Rest Ivančice, s.r.o.),
5. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2017 a 4/2017,
6. vzalo na vědomí záznam o změně rozpočtové položky.
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.6.2017:
1.
2.
3.
4.

vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
schválilo sepsání smlouvy s firmou DAKAN na přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017,
schválilo provedení nápravných opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
schválilo závěrečný účet za rok 2016 s výhradami, na základě nichž se přijmou opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků
5. vzalo na vědomí účetní závěrku za rok 2016,
6. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.5/2017
7. schválilo poskytnutí dotace ZO ČSV Chudenice ve výši 10.000 Kč z programu podpory spolků a neziskových
organizací a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
8. schválilo projektovou dokumentaci na zásobování elektrickou energií pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
9. schválilo návrh na pořízení změny č.1 ÚP Chudenice,
10. schválilo přesunutí bodu XII na některé z dalších zasedání zastupitelstva,
11. schválilo přijetí dotace na připojení vrtu HV 6
12. schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje v rámci programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj
13. schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (ordinace) v budově zdravotního střediskačp.246
14. schválilo přijetí dotace z Plzeňského kraje na akce na Starém zámku z programu Mikrogranty PK Podpora a oživení
kulturních aktivit v roce 2017

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 19.7. 2017:
1. schválilo pronájem nebytových prostor (gynekologické ordinace) v budově zdravotního střediska č.p. 246 v
Chudenicích a sepsání nájemní smlouvy s MUDr. Kováříkovou.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 14.9. 2017:
1. schválilo doplnění/úpravu programu zasedání Zastupitelstva městyse,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.6/2017,
3. a) neschválilo úhradu faktury č. 015072 ke Smlouvě o dílo č.986 firmě Pegisan,
b) neschválilo úhradu faktury č. 015098 ke Smlouvě o dílo č.987 firmě Pegisan,
4. neschválilo žádosti p. Martina Pecky o vyjádření k projektové dokumentaci na územní řízení na akci Dělení
pozemků, dopravní napojení a inženýrské sítě na pozemku na p.č. 127/27, 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/77,
127/82, 127/119, 127/131 kat. území Chudenice, a pověřilo starostu k vrácení žádostí a k dopracování podkladů,
5. schválilo žádost firmy Energon o vyjádření k projektu stavby pro následnou realizaci uložení kabelu nízkého napětí
v ulici Záblatí,
6. schválilo poskytnutí individuální účelové dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových
organizací“ pro Divadlo Rynek, z.s. ve výši 5.000,-Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
7. schválilo žádost firmy HG elektro o vyjádření k projektové dokumentaci Změna řešení trasy - varianta kabel-vzduch
na zásobování elektrickou energií pro nové odběry v lokalitě Výšensko,
8. schválilo souhlas vlastníka s provedením údržbových prací, se vstupem na pozemek a prohlášení o vlastnictví
pozemku v souvislosti s údržbou dřevinných břehových porostů drobného toku k akci BP Bělýšovský potok - údržba
břehového porostu,
9. neschválilo žádost manželů Engelových o směnu pozemku v k.ú. Bezpravovice,
10. schválilo návrh na pořízení změny č.1 Územního plánu městyse Chudenice,

11. schválilo odprodej pozemku st. p.č. 228, k.ú. Chudenice, jehož součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,
12. schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-Kč MŠ Chudenice určeného k hrazení dopravy dětí do bazénu
Klatovy,
13. schválilo přijetí dotace z 36. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Stanice IZS s názvem
„Požární zbrojnice Chudenice“ ve výši 14.527.093,50 Kč,
14. schválilo poskytnutí dotací z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ pro TJ Sokol
Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro SDH Chudenice ve výši 10 tis. Kč, pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl ve
výši 15 tis. Kč, a sepsání veřejnoprávních smluv k těmto dotacím,
15. schválilo bezúplatný převod hasičského automobilu Škoda Felicia SPZ: PMU-25-96 ve vlastnictví městyse
Chudenice jiné jednotce SDH, popř. vyhlášení záměru k prodeji.
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 23.11. 2017:
1. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 / 2017,
2. schválilo žádost firmy Martin Pecka investorská a inženýrská činnost ve výstavbě, týkající se developerského
projektu na pozemcích parc. č. 127/28, 127/29, 127/30, 127/31, 127/27, 127/77, 127/119, 127/131, 127/82 (nad
bytovkami v Roubalově ulici),
3. schválilo upravené zadání změny č.1 Územního plánu Chudenice,
4. schválilo žádost paní Málkové,
5. schválilo žádost Mgr. Bezděka o umožnění zpevnění místa pro parkování,
6. schválilo žádost paní Pletey o umožnění zpevnění místa pro parkování,
7. schválilo žádost paní Baxové o ukončení nájmu pozemku č. 1962/1 v k.ú. Chudenice,
8. schválilo přijetí dotace od Ministerstva Kultury na dostavbu JV přísálí na sokolovně ve výši 150.000 Kč,
9. schválilo Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků p. Mgr. Marka,
10. schválilo směnnou smlouvu dle § 2184 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. OZ. mezi městysem Chudenice a Mgr. Markem,
11. schválilo přijetí daru pro JSDH Chudenice od firmy Asavet ve výši 50.000 Kč,

12. schválilo příspěvek na rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska ve výši 55.000,-

3. Hospodářství a ekonomika městyse
Kompletní závěrečný účet Městyse Chudenice za rok 2017 (tabulky, grafy) je přílohou této kroniky a je uložen
společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva města.
A/ Rok 2017 – údaje v tis. Kč – skutečnost v tis. Kč. k 31.12. 2017
Celkové příjmy

20 478 tisíc

Celkové výdaje

17 792 tisíc

Přebytek

+2 686 tisíc

Vykazovaný nižší přebytek je způsoben pořízením zásahového hasičského auta, jehož finanční úhrada ve výši
2.418.789 Kč proběhla v prosinci, ale dotace bude poskytnuta až v roce 2018. V roce 2017 byly realizovány
investice ve výši 3 513 371 Kč /nákup hasičského zásahového vozidla, nákup techniky na sečení a úklid, projekty
apod./ Dále provedena rekonstrukce střechy na sokolovně v hodnotě 1 776 224 Kč a realizovány další vynucené
opravy ve výši 375 tis. Kč.
B/ Rok 2017 – příjmy dle zdrojů–skutečnost v tis. Kč k 31.12. 2017
Příjmy obce tvoří pravidelně dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy z vlastních činností obce.
Daňové příjmy

11 470 tisíc

Příjmy z vlastní činnosti

6 703 tisíc

Neinvestiční transfery

1 935 tisíc

Investiční dotace

70 tisíc

Daňové příjmy od státu každoročně rostou, od ledna 2018 dojde k dalšímu navýšení z důvodu, že bylo vládou
schváleno vyšší přerozdělování daní obcím a městům. U investičních dotací došlo k přesunu příjmu dotace na
hasičské zásahové vozidlo až do letošního roku – jedná se o téměř 2 mil. Kč.
C/ Rok 2017– Provozní saldo v tis. Kč skutečnost 2017
Opakující se příjmy

19 895 tisíc

Opakující se výdaje

13 993 tisíc

Provozní saldo

5 902 tisíc

U provozního salda je dosahováno za stávajícího vedení nadprůměrného výsledku, za uplynulá 3 účetní období
vykázán čistý provozní výsledek v hodnotě 16 milionů 154 tisíc korun.
D/– Stav úvěrů k 31.12.2017
Provozní úvěr /kontokorent/
Úvěr na bytovou výstavbu
Úvěr rekonstr. Zahradní ul.
Úvěr rekonstr. Náměstí II.et.

0
24.247.022
1.113.852
0

Od poloviny roku 2017 přistoupila obec ke zvýšení měsíčních splátek u úvěru na bytovou výstavbu, což představuje
od roku 2018 roční výši 1.940 tis. Kč a tím zkrácení splatnosti úvěru. Úvěr na rekonstrukci Náměstí II. etapa byl již
splacen.

Bytový fond městyse Chudenice
Bytové domy v Roubalově ulici- č.p. 305, 306, 307
Všechny bytové jednotky jsou aktuálně v nájmu.
Ke dni
Obsazenost bytů (z celkových 50ti jednotek)
Celkový počet nájemníků
Nájemníků s trvalým bydlištěm v Chudenicích
Dlužné nájemné

31.12.2017
50
93
67
405 tis.

Ostatní bytové jednotky
V majetku obce jsou dále dvě bytové jednotky v budovách zdravotního střediska a mateřské školy a dále tři byty
v Čechově ulici. Na budově zdravotního střediska byla provedena dílčí oprava fasády a svodů. Tato oprava v zadní
části střediska byla vyvolána dlouhodobou závadou na svodu dešťové vody a zatékáním vody do fasády budovy.
Budova v Čechově ulici je v některých ohledech v havarijním stavu. V letošním roce byla provedena kompletní
výměna okapů a svodů dešťové vody.
Výdaje za opravy:
Zdravotní středisko - materiál, opravy a udržování -

58 tisíc

Bytová výstavba

- nákup sporáků -

74 tisíc

- materiál, opravy a udržování -

18 tisíc

Bytové hospodářství - materiál, opravy a udržování -

55 tisíc

Seznam vybraných realizovaných aktivit v průběhu roku 2017
 nákup sekacího malotraktoru a komunálního vozidla
 dostavba kanalizační přípojky v „Záblatí“ - v srpnu byla dokončena dostavba kanalizační přípojky v ulici
„Záblatí“. Dokončení stavby bylo vázáno na otevření průjezdu mostu v Balkovech. Důvod zdržení spočíval
v tom, že přes Chudenice byla vedena objížďka, tudíž nebylo možno silnici překopat
 dílčí oprava fasády a svodů na budově zdravotního střediska
 podpora stavby parkoviště na „Jalovčí“ - na jaře se podařila úžasná akce na likvidaci zámkové dlažby před
OC Lidl v Klatovech. Díky p. M. Ježkovi jsme dostali možnost na bezplatné získání použité zámkové dlažby.
Povedla se až neuvěřitelná věc. Na brigádu přišlo asi 54 lidí (sokolové, hasiči) ačkoliv bylo sychravé počasí.
Neméně povedenou akcí byla výstavba samotného parkoviště na „Jalovčí“, kdy prakticky titíž lidé dokázali
vybudovat ve svém volnu velmi pěkné parkoviště
 akce Setkání rodáků a přátel Chudenicka
 instalace měřičů rychlosti - za finanční podpory Plzeňského kraje z programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj
jsme pořídili orientační měřiče rychlosti, které alespoň částečně nutí řidiče k pomalejšímu průjezdu obcí
 výměna kříže na hřbitově - stav kříže na hřbitově hrozil jeho zřícením a možným ohrožením zdraví a
majetku. Proto jsme jej nahradili novým
 oprava střechy a částečná oprava krovu na budově Sokolovny - za finanční podpory Plzeňského kraje
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ a Ministerstva kultury z „Programu
péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2017“ a s finanční spoluúčastí
městyse Chudenice

 výměna okapů na budově čp. 161,162 „Chudobinci“
 oprava cesty na Výšensko
 prořezávka a kultivace třešňové aleje mládí
 prořezávka a kultivace vegetace na stráni u hřbitovní zdi
 pořízení a výměna nábytku na úřadě městyse
 nové webové stránky městyse Chudenice
 Mezi realizované akce musíme též zařadit žádosti o dotace kdy zpracování a zprocesování podkladů pro tyto
žádosti je neméně náročné jako jejich samotná realizace







dotace na výstavbu hasičské zbrojnice
dotace na nákup dopravního automobilu pro HZS
dotace na opravu střechy Sokolovny
dotace na připojení vrtu HV – 6 na vodovod
dotace na nákup kontejnerů, nosiče kontejnerů a drtiče bioodpadu
dotace na pořízení orientačních měřičů rychlosti

Hospodaření v lesích městyse Chudenice
Letošní rok byl ve znamení dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity, jak uvádí odborný lesní hospodář Zdeněk
Žihla.
Bylo vytěženo 1148 m3 dřeva, z toho bylo ovšem 96 % těžeb nahodilých (souše, vývraty). Ceny za dřevo se
vzhledem k nasycení trhu začaly snižovat v průběhu roku o 30 %. Těženy byly především smrkové porosty zasažené
kůrovci. Celková plocha vytěženého lesa – nových pasek byla 1,18 ha. Výchovná těžba (probírky) nebyla prováděna
z důvodu nutného přednostního zpracování kůrovcové kalamity.
Obnova lesa probíhala na 0,98 ha, bylo vysázeno 450 smrků, 600 douglasek, 400 modřínů,
1600 borovic, 700 dubů, 1300 buků a 350 javorů. Při výsadbě brigádně pomáhali chudeničtí myslivci. Probíhala
ochrana sazenic proti buřeni (plevel), proti okusu zvěří a proti hmyzím škůdcům. Nové paseky po těžbách jsou
vyklizovány od klestu a připravené pro zalesnění.

4. Městská zařízení
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Místostarosta:

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák

Zastupitelé:

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

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

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

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

Zaměstnanci úřadu městyse:
 Účetní, personalistika

Jana Vlčková

 Administrativa, matrika

Pavla Faberová

 Lesní hospodář

Zdeněk Žihla

 Techničtí pracovníci

Jan Přibáň
Luboš Zatloukal

 Kronikářka obce

Lenka Homolková

 Správkyně Starého zámku a muzea

Miroslava Žáková

 Průvodce na Starém zámku

Ludvík Pouza

 Knihovnice

Lenka Homolková

 Uklízečka

Pavla Faberová - úřad městyse

Hospodářské jednotky městyse Chudenice:





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

Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky
20.02.2017 - TECHNICKÁ POMOC - POVODEŇ odstranění havárie na komunikaci - Bažantnice
10.04.2017 - POŽÁR rodinného domu čp. 21 v obci Chocomyšl
04.05.2017 - POŽÁR objektu sýpky vodního hradu ve Švihově (PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ)
19.06.2017 - POŽÁR balíků slámy „na Borku“ ve Švihově
18.07.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace u rybníka Lotrov
19.07.2017 - POŽÁR pole, balíků slámy a traktoru s balíkovačem u obce Ptenín
08.08.2017 - POŽÁR dřevěných pražců vedle stodoly v osadě Výšensko
10.09.2017 - TECHNICKÁ POMOC- likvidace stromu s hnízdem sršňů u hřbitova v Chudenicích
26.10.2017 - POŽÁR lesního porostu „na Boru“ u Klatov (PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ)
29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace u obce Křenice
29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace u Chlumské
29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění padlého stromu přes dráty el. vedení na zahradě pí. Dostálové v ul.
Dobrovského v Chudenicích
29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace u obce Křenice

29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- zajištění střešní krytiny a oprava střechy na domu pí. Soběhartové v Záblatí čp.
35 v Chudenicích
29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- prověření oznámení o překážce na pozemní komunikaci u obce Strýčkovice
29.10.2017 - TECHNICKÁ POMOC- odstranění překážky z pozemní komunikace (dvou stromů) u obce
Bezpravovice
03.11.2017 - POŽÁR skládky dřevěného odpadu v obci Strýčkovice
V rámci těchto zásahů jsme opět obstáli na výbornou a tzv. bez ztráty kytičky. Při provádění zásahů nedošlo k žádným
mimořádným událostem. Činnost a akceschopnost naší jednotky je dle vyjádření součinnostních a dozorujících státních
orgánů hodnocena jako velmi dobrá a na vysoké profesionální úrovni.
Mimo zásahy hasiči pomáhali Úřadu městyse Chudenice a občanům:






čištění koupaliště ve Slatině,
výškové práce - čištění okapů, prořezání a kácení starých a nebezpečných stromů,
čištění studní, doplňování vody do studny u hřbitova a zalévání zeleně,
čištění kanalizačních systémů, čerpání vody ze sklepních prostor,
ukázky činnosti hasičské techniky

Největším úspěchem uplynulého roku a zásadními pokroky v podpoře požární ochrany jsou zajisté realizované a
připravované dotační projekty z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vedení Úřadu městyse se kromě dalších
dotací podařilo v součinnosti s vedením chudenických hasičů získat zejména dvě zásadní dotace. Dotaci ve výši
1.973.268,- Kč na pořízení nového dopravního vozidla Mercedes Benz Sprinter 516 CDI 4X4, které nahradí již delší
dobu vyřazené a chybějící dopravně-technické vozidlo AVIA A30 a dotaci ve výši 14.527.093,- Kč na výstavbu nové
hasičské zbrojnice v Chudenicích. Tato dotace by měla pokrýt 90% celkových nákladů výstavby. Nová zbrojnice bude
umístěna za budovou Základní školy v Chudenicích. Realizace stavby je plánována na rok 2017 a dokončení stavby na
rok 2019.

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE
V letošním roce proběhla změna ve vedení MŠ, kdy v květnu odešla na mateřskou dovolenou stávající ředitelka MgA.
Iva Tesařová a na místo zastupující ředitelky nastoupila dosavadní učitelka, paní Blanka Ryšková. Na místo učitelky
byla nově přijata paní Dagmar Přibáňová z Chudenic. Asistentkou pedagoga zůstala paní Martina Talafantová ze
Lhovic a paní Hana Květoňová z Klatov. Na místo uklízečky nastoupila paní Lenka Kadlecová z Chudenic a v kuchyni
i letos vařil kuchař pan Miroslav Fořt z Bezpravovic.
S místem asistentek pedagoga byly i jisté komplikace, kdy ke konci školního roku (2016/2017) odcházející ředitelka na
KÚ v Plzni zrušila místa pro integrované děti a s tím i spojenou nutnost asistenta pedagoga. Toto se však od začátku
nového školního roku (2017/2018) povedlo napravit a nová stávající ředitelka možnost docházky integrovaných dětí
opět zavedla.
V letošním roce školku navštěvovalo 20 dětí, kdy plná kapacita MŠ je 24 dětí.
Program pro děti byl i letos pestrý. Děti se několikrát vydaly do ZOO Plzeň, kde na ně krom zvířat čekaly i zajímavé
přednášky. Navštívili rozhlednu Bolfánek, čekalo je vystoupení chudenických hasičů a v červnu letní slavnost „
Pasování prvňáčků. V letošním roce odešel ze školky do první třídy rekordní počet dětí. 8 jich nastoupilo do ZŠ Švihov
a 1 dívenka do ZŠ Koloveč. Nový školní rok 2017/2018 děti započaly vystoupením na akci Setkání rodáků a přátel
Chudenicka, kde ztvárnily zajímavý program. Všem účastníkům se vystoupení dětí a učitelek moc líbilo.
Následovaly návštěvy chudenického zámku, chudenické knihovny. Školku také navštívila paní zvěrolékařka s
dopolední besedou o zvířátkách a s tím související lékařské pomocí.
Konec roku se nesl tradičně a to předvánočního vystoupení dětí při rozsvícení vánočního stromku, dále následovala
mikulášská besídka a vánoční besídka pro rodiče a děti s rozbalením dárečků.
Městys Chudenice letos přispěl finanční pomocí při zřízení nové kuchyňské linky a myčky nádobí, které byly hlavními
důvody finančních pokut při hygienických kontrolách.

Knihovna městyse Chudenice
Knihovnicí je paní Lenka Homolková. Knihovna nabízí svým čtenářům 6400 titulů, z toho je literatura naučná 1 383
knih a literatura krásná 4 729 knih. Přírůstky v letošním roce zahrnovaly i knihy z fondu knihovny Plzeňského
pivovaru, celkem bylo zapsáno 589 „nových“ knih. Úbytky činily 121 ks. Jedná se o zastaralé či poškozené tituly.
Knihovna má 92 registrovaných čtenářů. Pro veřejnost bylo uspořádáno celkem 145 akcí. Jedná se jak o akce kulturní
(besedy, promítání, výstavy, vycházky, atd..), tak o akce vzdělávací (besedy, kroužky pro děti, návštěvy dětí z MŠ,
klubík Sovička, VU3V, kurzy na PC, atd..). Těchto akcí se celkem zúčastnilo 1589 lidí.
V letošním roce byla opět podaná žádost o dotaci VISK3, díky níž byla dokončena automatizace knihovny. Byl
pořízený dataprojektor, nový notebook a revizní modul, který byl zapotřebí k provedení revize fondu. Ta se provádí
jednou za 5 let.
Knihovna nabízí pestrý program nejen pro své čtenáře, ale i pro širokou veřejnost. Nejmenší děti s maminkami
navštěvují dětský klubík Sovičku, který se na jaře letošního roku přestěhoval z Tvořilky do větší třídy Sovičky v 2.
patře. S novým prostorem se změnily i aktivity dětí. V nové třídě, kterou si maminky samy vymalovaly, je více
prostoru k pohybovým hrám. Za podpory Městyse Chudenice byly zakoupeny cvičící pomůcky – skákací míče,
podložky, prolézačky. Maminky s dětmi cvičí, zpívají a za pěkného počasí chodí i ven. V současné době navštěvuje
sovičku okolo 10 maminek.
Školkové děti navštěvují knihovnu v rámci pravidelných návštěv a to vždy v pátek dopoledne 1x za měsíc. Pro školní
děti, nebo školkové v doprovodu rodiče nabízí knihovna čtvrteční odpolední kroužek Rusalku. Liché čtvrtky je
Tvořilka a sudé čtvrtky Čtení, hraní her, povětšinou deskových. Ty knihovna zakupuje pravidelně z výtěžku z prodeje
výrobků dětí z kroužku Rusalka při Rozsvícení vánočního stromku o první adventní neděli. Tyto deskové hry jsou
součástí fondu knihovny a jsou volně k zapůjčení domů i ostatním čtenářům. V lednu se děti z Rusalky zapojily také do
Tříkrálové sbírky a ve dnech 7. a 8. ledna obešly celé Chudenice, Slatinu, Bezpravovice, Lučici i Býšov, kde vybraly
14 941,-Kč. Přesto, že byla veliká zima, si děti koledování užily a již teď se těší na další rok.
V lednu bylo v naší knihovně zahájeno studium pro seniory – Virtuální univerzita třetího věku. Studium je určeno
osobám se statusem důchodce a doba předpokládaného trvání je 3 roky. Během těchto tří let studenti absolvují 6

semestrů na téma, které si společně zvolí. Každý semestr je rozdělen do 6 přednášek, které se konají 1x za 14 dní a to
vestředu od 13 hodin. V Chudenicích navštěvuje VU3V 9 studentek, které již společně absolvovaly v lednu pilotní kurz
na téma Astronomie, na jaře 1. semestr Genealogie, hledáme své předky a na podzim 2. semestr – Čínská medicína
v naší zahrádce.
Na jaře se uskutečnil v posluchárně KC set počítačových kurzů pod vedením Martina Gajdošíka z Chudenic, kterého se
zúčastnilo 10 uchazečů. Kurz probíhal každé pondělí večer po dobu 10 týdnů a byl rozdělen do dvou sekcí a to pro
začátečníky a pokročilé. Absolventi kurzu využívali vlastních donesených notebooky.
Knihovna připravila pro veřejnost 7 přednášek, 1 workshop, 4 výstavy, 2 Noci v knihovně a 7 vycházek po krásách
Chudenicka.




















přednáška Historie kostela Sv. Markéty v Poleni – archeolog Petr Kastl
přednáška Klatovsko pod nacistickým útokem – archivář Jan Jirák
přednáška Historie hradu Skála – archeolog Mgr. Tomáše Maříka
přednáška Historie hradu Roupov – archeolog Josef Babka (přeložena na letošní rok)
přednáška Vznik a zánik VÚ Doubrava – nprap. Josef Ondřejka
přednáška Černobyl v novém hábitu – reportér a fotograf Zdeněk Mlnařík
Beseda se spisovatelkou dětských knih Ivonou Březinovou
Workshop – „SmartphoneSnapshot - práce s fotografií“ s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem
Výstava obrazů Jiřího Havlana z Chudenic
Výstava prací dětí z MŠ Chudenice
Výstava prací dětí z kroužku Rusalka
Výstava starých plakátů z kroniky městyse Chudenice
vycházka Hrad Skála s přednáškou v místě (archeolog Mgr. Tomáš Mařík), táboráček u hradu
vycházka Pastýřova hruška u Únějovic, rozhledna Bolfánek (pěší vycházka)
vycházka Hrad Roupov s přednáškou v místě (archeolog Josef Babka) a Naučná stezka Bijadla v Merklíně
vycházka Červené Poříčí – prohlídka zámku, vycházka NS do Švihova a vlakem zpět
vycházka Okolo Zíchova – Cestou Menhirů – Zíchovská hospůdka
vycházka Zámek Lužany – prohlídka zámku, vycházka na Lužanskou horu
Zimní vycházka kolem Chudenic, která se koná vždy na závěr roku s posezením ve Staré škole

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského
V posledních dvou letech stoupla návštěvnost na našem zámku o velký počet návštěvníků, a proto se vedení městyse
rozhodlo vyhovět požadavkům paní správkyně a navýšilo i počet zaměstnanců. Kromě správkyně zámku a muzea paní
Miroslavy Žákové byl na hlavní pracovní poměr přijat i stálý průvodce pan Ludvík Pouza z Příchovic. V hlavní
turistické sezóně pak na zámek docházela pracovnici obce paní Šárka Blechová z Chudenic. Příležitostně, při větších
akcích a v době střídání dovolených vypomáhali další sezoní průvodci a to paní Martina Valentová z Příchovic, paní
Marie Matějková z Chudenic a student Vojtěch Kuna, chalupář v Chudenicích.
V letošním roce navštívilo zámek 21 163 návštěvníků, kteří si mohli vybrat z celkem 31 akcí – od divadelních
představení a koncertů na nádvoří, přes tradiční oživené prohlídky zámku na různá témata, přednášky, meditace, až po
výstavy, či ukázky dravců. Byl také velký nárůst autobusových zájezdů klubů seniorů, škol a školek. Novinkou na
našem zámku byla možnost zapůjčování pohádkových kostýmů pro malé i velké návštěvníky, kteří si mohli zámek
projít jako princezny, princové nebo rytíři. O tuto službu byl velký zájem. Velký podíl na navýšení návštěvnosti na
zámku je fakt, že Městys Chudenice začal spolupracovat s klatovskou společností Filmpro, která natáčela téměř každou
akci na našem zámku, a tak pak byla k vidění na internetu. Každou reportáž vidělo téměř 35 000 diváků. Asi
nejpovedenější akcí letošního roku byla akce „Zámek dětem“, který zorganizovaly společně Starý zámek Chudenice,
Městys Chudenice a JSDH Chudenice. Jednalo se o průvod kočárků pro panenky (včetně panenky), Chudenicemi.
Zároveň se jednalo o pokus o český rekord, který se podařilo splnit počtem 146 kočárků. Zástupci agentury Dobré ráno
z Pelhřimova kočárky splňující stanovené podmínky spočítali a Chudenice jsou tak zapsány v České knize rekordů.
Aby toho nebylo málo, byl splněn i druhý rekord, který je zapsán – a to „Největší počet panenek na jednom místě“. To
se podařilo díky slavnostnímu otevření výstavy retro panenek paní Jarmily Strakové z nedalekých Andělic. Panenek
bylo na výstavě celkem 1168 kusů. Tato výstava byla nainstalována v muzejní části Starého zámku do konce října.
Byla o ní i reportáž v pořadu ČT Toulavá kamera, v televizi Barandov a navštívilo ji cca 5000 návštěvníků.
Další akce:
 výstava Zámeckých skřítků a strašidel ve sklepení zámku
 Velikonoce na zámku
 Noc kostelů


















Uršuloviny s Uršulou Klukovou
výstava NPÚ Zlatý věk obor
výstava kosatců
Zámek plný módy
přednáška Ing. B. Fiřtové z NPÚ - Historický vývoj Chudenicka
přednáška Mgr.D. Tůmy z NPÚ – Czernínská lovecká krajina
promenádní koncert dechového orchestru Švihov
denní a noční oživené prohlídky Šermdivadlo Klatonia
sraz historických automobilů a motocyklů z let 1948-1989
vernisáž a výstava obrazů herečky a malířky Ivy Hüttnerové
akce Gotická tvrz Chudenice konaná v rámci Dnů evropského dědictví
Panoptikum zámeckých strašidel
Pravidelné měsíční Osho meditace
Peklo v zámeckém sklepení
Vánoce na zámku s připomenutím tradice Vánoc
promítání pohádky O kouzelném jablku, která se na našem zámku v roce 2014 natáčela.

Znovu se též obnovilo pořádání zájezdů po czerninských objektech a to díky spolupráci s Městysem Chudenice, který
přispívá na pokrytí jízdného. Zájezd se konal do Prahy, kde účastníci navštívili Czerninský palác, katedrálu sv. Víta,
Václava a Vojtěcha -včetně hrobky Czerninů, Starý palác Pražského hradu a Zlatou uličku.
Co se týče stavebních úprav, došlo v letošním roce k zpřístupnění Denní místnosti pro návštěvníky zámku
(v prostorech bývalé moštárny na nádvoří zámku). Tato místnost slouží zároveň i jako Propagační místnost Americké
zahrady, o které se zde návštěvníci dočtou. Je zde umístěn automat na kávu a jiné teplé tekutiny a zámecká knihobudka.
Tato místnost má za úkol poskytnout azyl a zpříjemnit návštěvníkům zámku dobu, kdy čekají na prohlídku. Tento
prostor slouží i jako zázemí pro účinkující při akcích. Brigádníci se letos pustili do vyklízení zámeckého sklepení, které
by se mělo zpřístupnit veřejnosti v příštím roce. Již letos se zde konala listopadová akce Peklo v zámeckém sklepení.

Areál Bolfánek
Bolfánek, tedy rozhledna na nedalekém vrchu Žďáru, která je dominantou Chudenic, byl i v letošním roce hojně
navštěvován a to jak turisty, tak místními občany. Ti se k Bolfánku mohou dostat po modré turistické značce a to ze
dvou parkovišť. Jedno je u zámečku Lázeň a druhé je u hřbitovní kaple sv. Anny. V letošním roce je zde i možnost
parkování poblíž hřbitova a to na nově vzniklém parkovišti u sportovního areálu Jalovčí. Odtud už se pokračuje
k rozhledně pěšky. Vjezd do areálu je povolen pouze ubytovaným hostům a zásobovatelům místní restaurace. Ta nabízí
vynikající pokrmy mezinárodní kuchyně, které můžou hosté konzumovat uvnitř v chládku hostince nebo na venkovní
terase. Zde je také venkovní občerstvení, které je otevřené hlavně při kulturních akcích. V jednom stánku se griluje a
v druhém se čepuje pivo a limo. Pivo je do místní restaurace dodáváno z chudenického pivovaru Stará škola a to
polotmavá 11 s poetickým názvem Poustevník. Jedná se o velmi lahodné i když trochu silné pivo.
O celý areál se stará i nadále občanské sdružení Otisk pod vedením Karla Jungvirtha ze Slatiny. Dále jsou zde k vidění
brigádníci z řad chudenické mládeže, kteří se podílí na obsluze restaurace a prodeji vstupenek na rozhledně. Šikovní
mladíci pomáhají i s údržbou areálu, hlavně sekáním travin, čištěním schodiště a také pomáhají s technickým
zajišťováním všech akcí. A že jich bylo letos hodně.
Tak jako každý rok, tak i tento začal již tradičním Novoročním výstupem na rozhlednu. Tato odpolední vycházka a
setkání s přáteli u horkého čaje či grogu je u místních občanů velmi oblíbená. První jarní akcí byl Bolfánecký Jarovít
s Honzou Látalem. Šlo o zážitkové odpoledne v přírodě na téma Rovnodennnost. Bohužel kvůli špatnému počasí byl
letos zrušen Den Země, který se koná vždy v dubnu. Po zbytek sezony mohli lidé navštívit mnoho hudebních i
divadelních představení. Hlavním letošním tahákem na turisty bylo divadelní představení Aladin bratří Formanů. Hrála
se 4 představení, od čtvrtka do neděle, a všechna byla vyprodaná. Příběh Aladina byl plný pohádkových postav,
velkých pohyblivých loutek a zaujal především malé diváky.






FantAsie – přednáška a promítání fotografií a vyprávění rodiny Kaličů
Koncert symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky z Klatov
Noc kostelů – historie rozhledny Bolfánek
Koncert skupiny Queen Revival
Dobytí severního pólu – divadelní představení Bukovských ochotníků

 Koncert skupiny Mapera Bista a skupiny MRKLM
 Koncert skupiny Nezmaři a Big Band Klatovy
 Koncert zpěváka Záviše

Kostel sv. Jana Křtitele
V letošním roce neproběhly v kostele žádné větší stavební úpravy. Farářem je P. Tomas Kowalik ze švihovské farnosti.
Mše se zde konají každou sobotu od 16 hodin. Počet účastníků je stále nízký a kostel je naplněn jen o akcích, které se
v kostele pořádají. Hlavně při koncertech.
Veřejnost má možnost kostel navštívit i v týdnu, kdy se konají prohlídky kostela, které po domluvě zajišťují průvodci
ze Starého zámku. I letos byl kostel veřejně otevřen v rámci akce Noc kostelů, kdy je možné vystoupat na věž kostela
nebo si poslechnout historii a nahlédnout i do zákulisí.
Další hojně navštěvovanou akcí je pouťový průvod od kostela ke kapli sv. Anny a Mše vánoční, konaná v našem kostel
vždy 24. prosince o půlnoci.
Příznivci operní zpěvačky Jitky Soběhartové si přišli na své během slavnostního víkendu konaného u příležitosti
Setkání rodáků, které se uskutečnilo v září. Nejprve se konala Mše svatá a na ní navazoval koncert paní Soběhartové za
varhanního doprovodu pana Josefa Leciána.

5. Průmysl , obchod, živnosti
Živnostníci
V roce 2017 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
























Česká pošta – paní pošťačka Štěpána Dalihodová
Samoobsluha ZKD Sušice
ESO Market – paní Hana Špirková
Pivovar Stará škola – Ing. Oldřich Vlasák a Pavel Šulc
Restaurace Stará škola – pan Milan Beránek
Restaurace U Baláků – paní Marcela Baxová – do 30.4.2017
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Kadeřnictví – paní Irena Pánková (Dolany)
Kadeřnictví, holičství – paní Šárka Rupertová
Maserské, rekondiční a rehabilitační služby – paní Dagmar Stelzerová
Centrum péče a podpory – logopedická preventivní a podpůrná péče, podpora vývoje dětí, komplexní příprava
předškolních dětí - Mgr. Dominika Bezděková
Instalatérské a topenářské práce – pan Petr Žák
Instalaterské a topenářské práce – Marek Lucák
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Klempířství – pan Jaroslav Jiřík
Truhlářství – Ing.Václav Duda
Autodoprava - pan Martin Stryczek
Autodoprava - pan Jiří Stingl
Macán Projekce DS s.r.o. – pan Karel Macán, Ing. Tomáš Macán
Potřebuji pomoc? – PC, Internet, pan Martin Gajdošík
Výroba pilařská – pan Petru Doicsar
Elektrikářské práce – pan Zdeněk Kalina
Plotana – stavba oplocení, pan Mgr. Marcel Bezděk

 Obklady a dlažby – pan Myroslav Viner

Ukončili provoz:
 Restaurace U Baláků – paní Marcela Baxová
 Kosmetika a pedikúra – sl. Eliška Hucová

Zahájili provoz:
 Kadeřnictví, holičství – paní Šárka Rupertová
 V prostorech bývalé Restaurace U Baláků vznikl soukromý klub „přátel piva“, kteří se zde scházejí po práci i
o víkendech. Jednou z lákadel tohoto „klubu“ je možnost posezení u piva i s cigaretou. V ostatních
restauracích a barech je kouření zakázáno od května letošního roku.

Občanská sdružení:
 Stáj Macán Chudenice o.s. – pan Ondřej Macán (stáje na Bělýšově)
 Otisk o.s. – pan Karel Jungvirth (areál Bolfánek)

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





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

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

MUDr. Jana Srbová
MUDr. Markéta Kislingerová
MUDr. Tomáš Brada (Klatovy)
MUDr. Zuzana Kováříková (Švihov)
------

Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

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

Oblastní charita Klatovy – pobočka Chudenice
V letošním roce neproběhly v chudenickém středisku žádné velké změny. Středisko charitní pečovatelské služby
Klatovy sídlí zdarma v budově úřadu městyse Chudenice. Vedoucí je paní Lenka Převrátilová a pečovatelkou paní
Marie Skřivanová, obě z Chudenic. Pracovnice charity pomáhají svým klientům v domácnostech, zajišťují nákupy,
dovážejí obědy, doprovázejí je k lékaři a na úřady. Počet klientů je v letošním roce 41. Obědy, které pečovatelky
rozvážejí, jsou připravovány v jídelně v Chocomyšli, která patří pod Zemědělské družstvo Koloveč. Počet
rozvezených obědů se každý měsíc mění, např. v květnu rozvezly pracovnice 612 obědů, v říjnu 646 a v listopadu již
jen 571 obědů. Okruh, kam se obědy rozváží je poměrně rozsáhlý. Mimo Chudenic se jedná o okolní obce jako
Slatina, Býšov, Pušperk, ale i o vzdálenější jako Přetín, Křenice, Biřkov, Kámen, Ježovy, Chlumská.

6. Spolková činnost v Chudenicích:
SDH Chudenice
Záslužná činnost hasičů je již popsaná výše v kapitole Městská zařízení, kam spadá Jednotka sboru dobrovolných
hasičů, jejíž členové jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů. Neméně záslužná je i jejich pomoc při
organizování kulturních, sportovních a společenských akcí:










Hasičský bál
Masopustní průvod a Maškarní bál
Výstavba parkoviště na Jalovčí
Stavění a hlídání máje
Dětský den
3. ročník „Memoriálu Václava Zoubka“ v soutěži hasičských stříkaček
Setkání historických vozidel
Setkání rodáků a přátel Chudenicka
Rozsvícení vánočního stromečku

Výroční schůze Valné hromady SDH se uskutečnila 29.12.2017 od 19:00 hod v tělocvičně bývalé základní školy.
Na Valnou hromadu jsou zváni nejen členové SDH, ale i široká veřejnost.
Tak jako v předešlém roce, pomáhají hasiči úřadu městyse s likvidací elektroodpadu. Pokud občané Chudenicka
potřebují zlikvidovat staré ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, televize, monitory, rádia,
počítače, mobily apod., můžou se obrátit na hasiče nebo na kancelář úřadu městyse. Po domluvě je i možnost
odvozu zařízení. Další nedílnou pomocí občanům je rozvoz vody do zahrad v období velkého sucha.

Český zahrádkářský svaz Chudenice
V roce 2017 přijala organizace 3 nové členy, celkem je tedy v organizaci zaregistrováno 43 členů. Předsedou spolku
je pan Josef Řeřicha, jednatelem paní Danuše Fendtová a pokladní spolku paní Jitka Egermaierová. Spolek pořádá
každou první neděli v měsíci členskou schůzi a na jaře schůzi výroční. Po těchto schůzích často navazuje i zajímavá
přednáška. O jarní údržbě zahrady hovořil pan Pavel Diviš, o pěstování zeleniny pěkně povídal pan Antonín Papež
z Klatov a povídání s promítáním o prořezávání ovocných stromů si připravil Ing. Novotný.
V létě si zahrádkáři připravili zájezd do Čimelice na výstavu zeleniny a květin, tohoto zájezdu se zúčastnilo 40
občanů Chudenicka. Z důvodu neúrody jablek se v letošním roce bohužel nemoštovalo. Snad bude počasí v příštím
roce příznivější. Naštěstí zeleniny se úroda nedotkla a ta tak mohla být vystavena na odiv na společné výstavě
pořádané zahrádkářským a včelařským spolkem. Ta se konala koncem září, při příležitosti setkání rodáků, v budově
ZŠ.

ZO ČSV Chudenice - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Tam kde jsou rozkvetlé zahrady, nechybí ani včely, které o tyto květy pečují. V Chudenicích je tradice včelařství
stará již 110 let. Oslava tohoto výročí se uskutečnila v dubnu ve Staré škole za účasti zástupců z okresu a dalších
hostů.
Při této příležitosti byla rovněž udělena ocenění pro některé členy. Místnost byla doplněna výstavkou s historií a
současností včelaření v naší obci a ukázkou některých včelařských pomůcek. K poslechu i tanci hrála hudba Atlas.
Po 110 letech fungování organizace má včelařský spolek 37 členů s 344 včelstvy. Předsedou spolku je pan Josef
Kadlec, jednatelem spolku je nově Ing. Karel Kuneš, který vystřídal pana Pavla Vachtla, který podal na jaře
rezignaci. Hospodářkou je paní Lenka Homolková.
Vzhledem k tomu, že uplynulá zima byla trochu delší a hlavně krkolomná, slýchávali jsme v médiích Na vzdory
neblahé předpovědi o tom, že po dlouhé zimě dojde k většímu úhynu včel a bude málo medu, přišlo teplé jarní
počasí a následně i horké léto. Jak se pak ukázalo, pro naše včely toto období bylo příznivé, o čemž svědčí i
následná snůška medu, která byla mírně nadprůměrná. Nutno přiznat, že v některých oblastech skutečně došlo k
většímu úhynu včel (včelstev) - jako např. na Moravě. U nás se naštěstí tyto černé předpovědi nevyplnily, i když v
některých okolních organizacích k drobným úhynům došlo.
Společenský život včelařského spolku se tradičně dělí na zimní období, kdy se každých 14 dní konají besedy
s panem Kadlecem, o životě včel, o péči o ně a jiných zajímavostech. Na tyto besedy jezdí včelaři z celého okolí.
Tyto besedy se konají od listopadu do března. V létě se pak uskutečnil na včelíně jako každoročně včelařský
podvečer. Ten se rovněž vydařil, neboť dorazilo skoro 70 včelařů.
Spolek se také podílel na společné výstavě se zahrádkáři u příležitosti setkání rodáků ve dnech 22. a 23. září. Byla
zde i ukázka živých včel v proskleném úle. Ty sebou vozí pan Kadlec i na další pravidelnou akci, a to v říjnu do
nedalekého Koterova u Plzně, na Medový jarmark.

Myslivecké sdružení Žďár
Myslivecký spolek – dříve sdružení- má nyní 20 členů z Chudenic, Bezpravovic, Lučice, ale i Černíkova, Švihova,
Prahy, Brna, Plzně a Zdeslavi. Předsedou spolku je Václav Janda, jednatelem Ing. Vítězslav Fessl a hospodářem
Bohuslav Lucák. Spolek hospodaří v honitbě o výměře 1238 ha, kterou má pronajatou od honebního společenstva
Chudenice. Tvoří ji pozemky lesní o výměře 314 ha, zemědělské pozemky o výměře 887 ha, vodní plocha o výměře
3 ha a ostatní pozemky 34 ha. V současnosti honitba spolku zahrnuje území katastrů Chudenice, Slatina, Lučice a
Bezpravovice.
V honitbě se dříve hojně vyskytovala zvěř drobná, jako zajíc, bažant a koroptev, ze spárkaté pak zvěř srnčí, jen
výjimečně divoká prasata. V současnosti, kdy je zvěř drobná na ústupu, máme zde jen zajíce a bažanty, koroptve
téměř vymizely z důvodu velkoplošného zemědělského hospodářství. Ze zvěře spárkaté zde máme srnčí zvěř,
narůstají ale také stavy divokých prasat a v posledních letech se zde rozšiřuje zvěř dančí. Zvěř vysoká – jelení a jelen
sika je zde viděna jen výjimečně – když naší honitbou přetahuje.
Od roku 1980 se již neloví drobná zvěř (zajíc a bažant), naopak se spolek snaží nákupem bažantích kuřat a jejich
vypouštěním stavy této zvěře alespoň udržet pro příští generace. Srnčí zvěře se loví v posledních 5 ti letech 20 – 25
kusů a to jen kusy staré, přestárlé – nevhodné pro další chov. Počet ulovených divokých prasat naopak narostl.
Ročně jich je uloveno téměř 70 kusů na čekané, při společných lovech – honech. Dančí zvěře až 17 kusů ročně. Ze
zvěře dravé stojí za zmínku liška obecná, které se uloví ročně přibližně 25 ks.
Při společných brigádách zajišťují myslivci opravy svých zařízení (krmelce, seníky, zásypy a posedy), pomáhají
zemědělcům při sběru kamene na polích a dle požadavků Lesů ČR nebo městyse Chudenice pomáhají se sázením
stromů či úklidovými pracemi v honitbě.
Jako velice dobrou a již 15 let tradiční akcí je společný hon, který jednou ročně pořádají spolu s mysliveckým
spolkem Čírka Chocomyšl. Hon probíhá v komplexu Bezpravovice a Žďár, kde mají společnou hranici. Ukončení
honu a slavnostní posezení s pohoštěním se koná vždy jeden rok v Chocomyšli a druhý rok v Chudenicích. Poslední
hon v lovecké sezóně je zakončen kulturní akcí Poslední leč, na kterou je zvaná i širší veřejnost.

TJ Sokol Chudenice
ODDÍL KOPANÉ
Rok 2017 byl v první polovině sezóny pro naše fotbalisty ve znamení usilování o postup do II. třídy. A ač poslední p
zápas prohráli a v konečné tabulce obsadili až 3. a tedy nepostupové místo nakonec se na ně usmálo štěstí a díky
čtyřem družstvům, která přestoupila do nejvyšší okresní soutěže, bylo zaručeno i postupující místo z třetího místa III.
třídy. Tedy Chudenice budou hrát okres! Dva postupy za tři roky jsou opravdu skvělé.
V průběhu podzimu začal Václav Fremuth s Martinem Ježkem trénovat chudenickou mládež. Jedná se o velmi
důležitý počin, který byl u místních dětí s nadšením přijat. V juniorském družstvu jsou kluci i holky od 5 do 12 let.
Kromě brigád na hřišti na Jalovčí bylo největší letošní akcí položení zámkové dlažby na parkovišti u hřiště.
Nechyběli ani tradiční pouťový turnaj v malé kopané, konaný o pouti sv. Anny a vánoční pingpongový turnaj, který
se konal v sobotu 23. prosince v tělocvičně ZŠ.

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
V roce 2017 tvořil oddíl národní házené dvě družstva; družstvo žen a družstvo mužů. Obě hráli oblastní přebor. Jarní
část sezóny 2017/2018 ukončili muži s 12 body na skvělém druhém místě. Z osmi zápasů 6x vyhráli a jen 2x
prohráli. Mohou se pochlubit se 176 vstřelenými brankami, přičemž jich obdrželi 171. Podobně vyrovnané skóre
měly i ženy; 115 vstřelených a 113 inkasovaných branek však stačilo jen na 7 bodů a páté místo tabulky. Vzhledem
k tomu, že hned v prvním utkání došlo k vážnému zranění nejlepší střelkyně Kristýny Kacerovské, musely se ženy
vyrovnat s tím, že celý podzim byly bez této jistoty. A nutno říci, že se s nastalou situací vyrovnaly skvěle.
Házenkáři se podíleli na mnoha společenských akcích. 18. února proběhl již 18. házenkářský bál, o dva týdny
později spolu s hasiči uspořádali masopustní průvod a večer maškarní bál. 12. března proběhla výroční schůze a
10.6. Dětské sportovní odpoledne, které nahrazuje dětem Den dětí. 15.7. se konal na Jalovčí tradiční „Srandamač“.
Již druhým rokem proběhla v červenci akce „Voda“, tentokrát chudeničtí házenkáři, fotbalisté a fanoušci společně
sjížděli Otavu. Na srpen byl naplánovaný další ročník Chudenické lávky, ta však byla vzhledem k počasí a kvalitě
vody v koupališti zrušena. V září se sokolové podíleli na organizaci Setkání chudenických rodáků, kde si vzali
společně s hasiči na starost občerstvení. Kromě kulturních akcí patří k činnosti obou družstev také brigády. Největší
akcí tohoto druhu bylo bezesporu rozebírání a následné skládání parkoviště na Jalovčí.

7. Kulturní dění v Chudenicích
Významná výročí









425 let od povýšení Chudenic císařem Rudolfem II. na městečko
295 let od zahájení stavby kostela sv. Wolfganga (1722 - 1729)
265 let od narození skladatele a violoncelisty Josefa Rejchy (13.3.1752 - 5.3.1795)
245 let od postavení kapličky u kostela sv. Wolfganga (1772)
130 let od narození zakladatele chudenického muzea Adolfa Roubala (7.5.1887 - 28.7. 1949)
125 let od úmrtí faráře Josefa Souhrady (11.6.1838 - 5.5.1892)
115 let od narození činovníka spolku Tyl a hostinského Bedřicha Baláka (28.10.1902 - 26.11.1970)
75 let od prvního zpuštění místního rozhlasu v Chudenicích

Josef Rejcha

Bedřich Balák

Josef Souhrada

Adolf Roubal

Setkání rodáků a přátel Chudenicka
23. září, po dlouhých 25 letech, se v letošním roce, u příležitosti 425. výročí od povýšení Chudenic na městečko,
uskutečnilo dlouho očekávané Setkání rodáků a přátel Chudenicka. S myšlenkou na toto setkání přišlo vedení
městyse a na přípravách se podílel koordinační výbor, v kterém zasedlo 10 členů z řad vedení městyse, spolků a
Kulturní komise pod vedením koordinátorky akce knihovnice paní Lenky Homolkové. Během schůzek, které
probíhaly 1 x za měsíc byl postupně domluven plán získání adres, program akce a hlavně organizační zajištění
celého setkání. Díky dotazníku, kterým byli osloveni místní občané, bylo získáno 220 adres, na které byly následně
odeslány pozvánky, a to jak poštou, tak emaily. Následně svou účast potvrdilo telefonicky nebo elektronickou poštou
na 470 lidí (rodáci + doprovod). Tento údaj byl velmi důležitý a to zejména pro ty spolky, které se organizačně
postaraly o občerstvení. Tohoto nelehkého úkolu se ujali členové TJ Sokol a SDH Chudenice. Nabídka byla pestrá a
pokrývající veškeré potřeby účastníků. Celkový počet všech účastníků je těžko odhadnutelný. Do Knihy rodáků se
zapsalo 323 rodáků. Počítáme-li, že každý z nich měl s sebou doprovod, někdo i dva a více, dostaneme se na pěkné
číslo.
Setkání proběhlo ve velkém stanu, zapůjčeném Mikroregionem Běleč ze Švihova, za budovou bývalé základní školy
v Chudenicích. Oslavy byly zahájeny v pátek večer koncertem hudební skupiny Twisted Rod, jejíž členové mají
vazby na Chudenice. Večerem se nesla hudba 50. let a většina hostů přišla v dobových kostýmech. V sobotu ráno
v deset hodin se začal stan zaplňovat rodáky, kteří se sem přišli evidovat. Evidence probíhala až do 16 hodin.
Nejmladší zapsanou rodačkou v Knize rodáků je Natálie Svačinová a nejstarší Anna Horáková. Z adres je vidno, že k
nám přijeli rodáci jak z blízkého okolí (Kdyně, Nýrsko, Klatovy, atd.) tak i z dálky (Liberec, Kraslice, Cheb,
Vodňany, Praha, Litomyšl, atd.). Nejdále však to měli rodáci, které životní cesta zavedla do Komárna a do Jeseníků.
Každý zapsaný rodák si odnesl na památku igelitku s logem Chudenicka a v ní Pamětní list, nově vydanou brožurku
o Chudenicích, odznak se znakem Chudenic a porcelánový hrnek s obrázkem Chudenického kostela. Všichni si pak
mohli zakoupit kalendář na rok 2018 s významnými osobnostmi Chudenicka a zdarma si vybrat některou z
černobílých fotografií s fotografiemi zachycující Chudenice v dobách minulých.
Pro všechny účastníky byl zajištěn bohatý program. Po celý den měli všichni možnost navštívit místní památky
(Bolfánek, Starý zámek), kde bylo pro tento den dobrovolné vstupné a také výstavy, které byly rozmístěny po celé
budově bývalé ZŠ. Ke zhlédnutí byla Výstava zahrádkářů a včelařů, na ní navazovala Výstava osobností Chudenicka
zapůjčená z Muzea J. Dobrovského v Chudenicích, dále pak Výstava spolků a výstavu uzavírala Výstava
chudenických kronik. Všechny tyto prostory byly neustále zaplněné. V posluchárně KC, kde probíhala Výstava

kronik, byl velký zájem zejména o kroniky starších dat a o fotografické přílohy všech kronik. Dále k doprovodnému
programu patřily i tři koňské povozy, které jezdily po Chudenicích mezi 10 a 17 hodinu. I o tuto atrakci byl velký
zájem. Hlavní zahájení se uskutečnilo ve 13 hodin v hlavním stanu projevem pana starosty Martina Dolejše. Dále se
slova ujal místostarosta Mgr. Marcel Bezděk, který seznámil všechny přítomné s programem a vyhlásil nejmladšího
a nejstaršího rodáka do té doby zapsaného. Kytici si odnesla paní Anna Horáková a plyšového medvěda Ema
Lucáková. Dále byl na podium pozván pan Josef Burda ml. s manželkou a společně obdrželi Čestné uznání in
memoriam udělené Josefu Burdovi staršímu, za jeho celoživotní přínos Chudenicím. Pak už následovala zábava,
kterou odstartovalo vystoupení dětí z MŠ Chudenice. Poté přišla na řadu hudební produkce harmonikářů pana Špedla
a pana Chodury, kteří hráli až do 19 hodiny. Večer k tanci hrála Malá muzika Nauše Pepíka. Odpoledne se také konal
slavnostní průvod k Památníku padlým, který byl zakončen pietní vzpomínkou na padlé obou světových válek,
provázené čestnou stráží z řad sboru dobrovolných hasičů a produkcí státní hymny. V kostele sv. Jana Křtitele se
konala mše svatá, po které následovalo vystoupení operní zpěvačky Národního divadla Jitky Soběhartové, jejíž
předci pocházeli z Chudenic. Akce měla velký úspěch u všech zúčastněných a to take díky pěknému slunečnému
počasí, které na ten den vyšlo. Městys Chudenice by rád zopakoval toto setkání v roce 2022 a pak vždy po 5 letech.

Perličky z Chudenic
U příležitosti Setkání rodáků a vydal Městys Chudenice ve spolupráci s Archivem muzea Josefa Dobrovského novou
brožuru s názvem Perličky z Chudenic. Miroslava Žáková a Ludvík Pouza posbírali perličky zajímavostí z historie
našeho regionu a doplnili je o dobové fotografie a pohlednice. Brožura má 36 stran a obsahuje barevné i černobílé
fotografie, pohledy a staré mapy Chudenic.

Zájezdy do divadla s podporou Městyse Chudenice
Stejně jako v minulém roce jsme se i letos vydali do Prahy do divadla, tentokrát na muzikály. Na jaře jsme navštívili
muzikál Sibyla, královna ze Sáby ve Stavovském divadle a na podzim jsme v témže divadle shlédli muzikál Mefisto.
Již teď se plánuje jarní zájezd do divadla na některou z činoher.

Kulturní centrum Městyse Chudenice
V prostorech Kulturního centra se nachází Knihobudka a Hadrník a Výstavní prostor.
Knihobudka funguje již jeden rok a je mezi občany velmi oblíbená, což je patrné z neustálého pohybu knih, které se
v knihobudce nacházejí. Lidé sem nosí knihy, které mají již přečtené a zároveň si odnášejí „nové tituly” pro ně
zajímavé. Výměna ovšem není podmínkou, knihy můžou občané přinést, ale i odnést kdokoliv.
Stejným způsobem funguje i Hadrník nacházející se v 1. patře KC. Ten slouží k výměně oblečení. Jsou zde 2 skříně,
do kterých může kdokoliv přinést zachovalé oblečení a nabídnout ho zdarma k výměně. Kromě oblečení jsou zde
k dispozici i další doplňky – boty, čepice, kabelky, šály. Jelikož i tato služba je u lidí velmi oblíbená.
Další novinkou je Inzertní nástěnka ve vestibulu úřadu, která je určená k výměně věcí mezi občany, kteří sem
mohou vkládat fotografie věcí, které chtějí darovat či prodat.
V prvním patře vedle knihovny byly letos tři výstavy a to Výstava obrázků dětí z chudenické mateřské školy,
Výzvarná výstava chudenických žáků navštěvujících základní školu v Kolovči a Výstava děl dětí navštěvujících
tvořivou dílnu při knihovně.

Nové sportovní prostory pro občany

V druhém patře úřadu vzniklo ze starých prázdných tříd hned několik nových prostor pro sportovní vyžití občanů.
Posilovna - Městys Chudenice v součinnosti s členy RAW Fit clubu Chudenice vytvořili společný projekt, ze
kterého se zrodilo „Zařízení pro aktivní odpočinek“. Formou darů na podporu sportovní činnosti v obci tak členové
klubu pomohli vytvořit celkem zajímavé, účelné a útulné místo pro sportovní fitness vyžití. Výše poskytnutých darů
pokryla cca 80% celkových nákladů na realizaci tohoto projektu.
Pinponkárna. Další neméně zajímavou možností sportovního vyžití je využití volného přístupu do prostor určených
pro hru stolního tenisu. V jedné ze tříd jsou umístěny tři stoly pro tuto nádhernou a sympatickou hru. Chudeničtí
fotbalisté pořádají každoročně vánoční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ. Zájemci zde tedy mají možnost
individuálního tréninku i třeba na tuto již tradiční a zajímavou akci. Vstup do místnosti je možný po domluvě v
kanceláři úřadu.
Sovička. Jedná se o zrenovovanou třídu, kterou přes den využívá dětský klubík Sovička a po večerech se zde střídají
skupinky žen ke cvičení. V úterý zde probíhá cičení pro starší ženy a ve středu Protažení s jógou. Děti I ženy zde
cvičí na podložkách, dale pak mají k dispzici velké nafukovací míče, pro děti je pak zde i plastová skluzavka, velký
látkový padák a různé velikosti míčků.

Rozsvícení vánočního stromečku
Již po čtvrté jsme se letos mohli v Chudenicích společně sejít u příležitosti Rozsvícení vánočního stromku na
Mírovém náměstí. Stejně jako v minulých letech se i letos na organizaci podílelo mnoho dobrovolníků z řad občanů i
členů různých spolků. A přesto že nám nepřálo počasí, čekal na všechny příjemný podvečer plný hudby a
předvánoční nálady. Zpříjemnilo nám jej vystoupení dětí z MŠ Chudenice, žaček ze ZUŠ Švihov a vystoupení
chudenické zpěvačky Daniely Frankové komentované vtipným slovem Zdeňka Mlnaříka. Hudební program
doplňovaly tradiční předvánoční stánky s bohatou nabídkou nápojů a jídla, které pro nás připravili místní dobrovolní
hasiči, Čajovna u naší milé paní, pivovar Stará škola a paní Marcela Baxová. U dalších stánku bylo možné zakoupit

vánoční a adventní vazby, svícny a věnce od členek ČZS Chudenice, dále pak výrobky dětí z kroužku Rusalka –
Tvořilka při Knihovně městyse Chudenice a v neposlední řadě zakoupit zákusky ve stánku „Ňaminky od maminky“
a finančně tak podpořit zakoupení hraček pod stromeček dětem z MŠ Chudenice. V 17 hodin všichni společně
rolničkami přivolali ponocného trubače, který zahrál na lesní roh a přivolal “ponocného”. Poté pan starosta Martin
Dolejš symbolicky rozsvítil vánoční stromek, který letos prvně pomáhaly paní knihovnici zdobit děti z mateřské
školy. A to hlavně z důvodu jeho velikosti. V letošním roce se povedlo vysadit nový živý strom, který je sice malý,
ale poroste společně s dětmi, které ho s radostí zdobily. Určitě nám všem bude dělat radost i v následujících letech.

Seznam akcí pořádaných v roce 2017
















7. - 8. 1. Tříkrálová sbírka
7.1. Poslední leč mysliveckého sdružení Žďár – restaurace Stará škola
20.1. Přednáška archeologa Petra Kastla na téma kostel sv. Markéty v Poleni v knihovně
22.1. Kutilky – tvořivá dílna pro ženy
27.1. Hasičský bál v tělocvičně bývalé ZŠ – hudba Skalanka
5.2. Zahrádkářská schůze v restauraci Stará škola
11.2. Kutilky – tvořivá dílna pro ženy
18.2. Házenkářský bál v tělocvičněbývalé ZŠ – hudba Šmidli bojs
18.2. Masopustní tancovačka pro děti v sále restaurace Stará škola
23.2. Beseda s Janem Jirákem, archivářem vlastivědného muzea, Klatovsko pod nacistickým útlakem v knihovně
4.3. Chudenický masopustní průvod
4.3. Maškarní bál v tělocvičně bývalé ZŠ - hudba Eroplán Ládi Kollera
5.3. Kutilky – jarní tvořivá dílna pro ženy
10.3. Přednáška archeologa mgr. Tomáše Maříka a Josefa Babky s názvem Historie hradu Skála v knihovně
12.3. Autovycházka k hradu Skála s přednáškou archeologa mgr. Tomáše Maříka v místě




























16.3. Keramika s Ivanou 1. Tvořivá dílna s mgr. Ivanou Macánovou
19.3. Bolfánecký Jarovít v amfiteátru Bolfánek
30.3. Noc s Harrym Potterem – knihovna
1.– 30.4. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ J. Kličky Klatovy - sakrální památky Chudenicka – zámek
2.4. Zahrádkářská schůze v restauraci Stará škola
2.4. Pohádková sobota na zámku - maňáskové představení Docela malinkatého divadla z Příchovic
2.4. Podvečer s aktivní meditací - zámek
7.4. Vznik a zánik vojenského útvaru Doubrava, přednáška Josefa Ondřejky z Chudenic - knihovna
8.4. Jarní úklid v arboretu Americká zahrada – Otisk o.s.
8.4. Kutilky – jarní tvořivá dílna pro ženy
9.4. Vycházka k Pastýřově hrušce, občerstvení v Hostinci na poustevně –knihovna
16.4. Velikonoce na zámku
16.4. FantAsie - promítání fotografií a videa s vyprávěním – vypráví rodina kaličů - Bolfánek
20.4. Sibyla – královna ze sáby – zájezd do divadla
22.4. Uršuloviny s Uršulou kKlukovou - zámek
22.4. Den Země a dětí - amfiteátr Bolfánek a Americká zahrada - Otisk o.s.
29.4. – 15.7. Výstava NPÚ – Zlatý věk obor ‐ historie obornictví v Čechách ‐ zámek
1.5.-31.10. Výstava skřítků a strašidel- zámek
2.5. Kutilky – tvořivá dílna pro ženy
7.5. Zámek plný módy
13.5. Hrad Roupov – přednáška Josefa Babky – knihovna
14.5. Auto/cyklo vycházka k hradu Roupov s přednáškou v místě
16.-17.5. Cirkus
20.5. Sbírka použitého oblečení – Oblastní charita Chudenice
24.5. Historický vývoj Chudenicka – přednáška ing. B. Fiřtové z NPÚ - zámek
26.5. Černobyl v novém hábitu – přednáška Zdeňka Mlnaříka – knihovna



























3.6.-31.10. Výstava retro panenek – Jarmila Straková- zámek
3.6. Zámek Chudenice dětem – průvod kočárků
3.6. Koncert symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky v Klatovech – Bolfánek
9.6. Noc kostelů – kostel sv. Jana Křtitele – Starý czerninský zámek, kaple sv. Wolfganga – amfiteátr bolfánek
10.6. Dětské sportovní odpoledne – areál Jalovčí - TJ Sokol Chudenice
10.-11.6. Výstava kosatců - zámek
11.6. Promenádní koncert- dechový orchestr ZŠ Švihov - zámek
14.6. Czernínská lovecká krajina – přednáška mgr. David Tůma, ph.d. z NPÚ - zámek
16.6. Koncert Queen Revival – Bolfánek
17.6. Workshoop fotografování mobilem – fotograf Zdeněk Mlnařík – knihovna
17.6. Dobytí severního polu – divadelní představení, Bolfánek
18.6. Kutilky – tvořivá dílna pro ženy
25.6. Auto/cyklo vycházka Červené Poříčí – Švihov
28.6. Nábor mládeže pro sportovní hry se zaměřením na fotbal –areál jalovčí – TJ Sokol Chudenice
1.7.-30.9. Výstava obrazů Jiřího Havlana - knihovna
5.7. Denní oživené prohlídky – zámek
6.-9.7. Aladin – divadlo bratří Formanů – Bolfánek
29.-30.7. Chudenická pouť sv. Anny
29.7.-30.7. Starý zámek chudenice – Šermdivadlo Clatonia, oživené prohlídky, výstava denivek, ohňová show,
staročeský zámecký jarmark
29.7. Fotbalový turnaj v malé kopané – areál Jalovčí – TJ Sokol Chudenice
29.7. Pouťová zábava – SDH Chudenice – hudba Podvraťáci
30.7. Fotbalové utkání – areál Jalovčí – TJ Sokol Chudenice
30.7. Mše svatá u kaple sv. Anny
6.8. Vycházka na Zíchov - cestou menhirů
12.8. Výstava historických automobilů a motocyklů z let 1948 – 1989 – zámek




























19.8. Memoriál Václava Zoubka – areál Jalovčí – SDH Chudenice
25.8. Koncert hudebních skupin Mapera Bista a MRKLM, Bolfánek
26.8. Letové ukázky dravců a sov – zámek
3.9. Zahrádkářská schůze – restaurace Stará škola
8.9. Noc s Robinsonem – knihovna
10.9. Auto/Cyklo vycházka zámek Lužany
10.9. Prohlídky dosud nepřístupného zámeckého sklepení a prostor Starého zámku
15.9. Srazu vozů škoda na náměstí
15.9. Koncert skupin Nezmaři a Big band Klatovy – Bolfánek
16.9. Kutilky – tvořivá dílna pro ženy
17.9. Vernisáž herečky a malířky Ivy Hüttnerové – zámek
17.9.-31.10. Výstava herečky a malířky Ivy Hüttnerové – zámek
22.9. – 24.9. Výstavu květin, ovoce a zeleniny – ZO ČZS Chudenice
22.9. Koncert skupiny Twisted rod – setkání rodáků
23.9. Setkání rodáků a přátel Chudenicka
2.10. Zahrádkářská schůze v restauraci Stará škola
7.10. Záviš – koncert – Bolfánek
8.10. Kutilky – tvořivá dílna pro ženy
8.10. Odpoledne s Osho aktivní meditací –zámek
19.10. Zájezd na muzikál Mefisto
20.10. Noční oživené prohlídky na téma Panoptikum zámeckých strašidel – zámek
29.10. 2.ročník Běhu chudenickým Žďárem – areál Jalovčí
31.10. Po stopách Czerninů do Prahy- autobusový zájezd
3.11. Lampionový průvod zakončený zábavou v restauraci Stará škola – rodiče ve spolupráci s městysem chudenice
4.11. Pobožnost za drahé zesnulé - v kostele sv. Jana Křtitele
4.11. Naháňka a lov černé zvěře – myslivecké sdružení Žďár













11.11. Zpívaná – večer s kytarou – restaurace Stará škola
11.11. Kutilky – vánoční tvoření pro ženy
12.11. Zahrádkářská schůze – restaurace Stará škola
18.11. Peklo ve sklepení zámku
25.11. Rozsvícení vánočního stromečku
2.12. Kutilky – vánoční tvoření pro ženy
9.12. Mikulášská tancovačka – restaurace Stará škola, rodiče ve spolupráci s městysem chudenice
14.12. Vánoční tvořilka – posezení s cukrovím pro děti i dospělé – knihovna
16.12. Vánoce na zámku
23.12. O putovní pohár – turnaj ve stolním tenise TJ Sokol
30.12. Zimní vycházka okolo Chudenic - s posezením ve Staré škole

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

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

2007

2012

2017

169,87

205,96

215,09

105,76

110,54

116,96

122,78

124,78

143,66

54,18

61,64

74,71

16,06

17,84

19,01

113,77

123,42

151,42

5,96

7,13

9

23,39

34,37

48,58

101,02

144,93

212,26

71,93

80,67

84,56

8,74

10,88

11,01

18,9

31,34

39,51

25,47

35,93

57,58

18,31

23,18

24,08

43,93

47,55

48,84

23,48

26,34

18,34

7,61

8,38

8,3

.

.

110,15

55,31

57,91

.

7,38

8,97

10,3

17,14

12,13

13,46

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

38,41

33,47

27,9

27,23

31,01

29,23

34,57

34,23

35,02

36,01

33,7

53,57

65,01

58,02

54,68

17,57

29,58

15,68

Průměrná měsíční mzda:

Za celý rok 2017 stoupla průměrná mzda meziročně o sedm procent na 29 504 korun. Reálně vzrostla o 4,4 procenta.
Průměrná mzda roste v Česku nepřetržitě od začátku roku 2014. Obecně je za růstem mezd především dobrý vývoj
ekonomiky a nedostatek pracovníků, což vytváří tlak na růst mezd. Obecně však platí, že dvě třetiny zaměstnanců na
průměrnou mzdu nedosáhnou.
Minimální měsíční mzda se od 1. ledna 2017 zvýšila ze současných 9 900 Kč na 11 000 Kč, minimální hodinová mzda
pak z 58,70 Kč na rovných 66 Kč.

Tvorba a užití HDP v roce 2017:

HDP (hrubý domácí produkt) za rok 2016 byl o 2,3 % vyšší než v roce 2015. Stejně jako v posledním čtvrtletí byly
hlavními faktory růstu spotřeba domácností a zahraniční poptávka. Spotřeba domácností přispěla k růstu HDP 1,1 p.b. a
zahraniční poptávka 1,2 p.b. Investiční aktivita naopak po celý rok k růstu nepřispívala.
Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 4,0 %, nejvíce od roku 2007.
Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 8,0 mld. Kč na 364,5 mld. Kč. Což je více než
minulý rok.

HPH (hrubá přidaná hodnota) Tvorba hrubého fixního kapitálu za celý rok 2017 byla o 5,8 % vyšší než v roce 2016.
Zvýšené investice směřovaly do strojního vybavení, včetně dopravních prostředků, a do obydlí.

Zaměstnanost:

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 331 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno
o 1,9 % hodin více než v roce 2016.

Nezaměstnanost:

Díky příznivému vývoji české ekonomiky došlo k poklesu nezaměstnanosti v roce 2017 oproti předchozímu roku. Na
konci roku 2016 evidoval Úřad práce ČR 381,4 tis. uchazečů o zaměstnání, k 31. 12. 2017 poklesl počet uchazečů na
280,6 tis. Meziroční rozdíl činil 100,8 tis. osob. Počet uchazečů klesal po celý rok 2017 (s výjimkou měsíce května a
června).

Politika
Volby do Poslanecké sněmovny:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017.
Konaly se v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
Volební kampaň celostátně, hlavně v médiích a ve velkých městech, nabývala místy ostřejších forem, než jsme zatím
zvyklí. Naštěstí menší města a obce, včetně Chudenic, předvolebnímu klání, někdy až hysterii, nepropadla. Život u nás
šel svým obvyklým tempem, samozřejmě, že se o volbách a jednotlivých volebních stranách i kandidátech i u nás
mluvilo, posuzovaly se volební materiály, lidé se rozhodovali, komu letos dají svůj hlas. Pokud se volebních materiálů
týká, nějak jich v těchto volbách zase přibylo, všech možných forem a druhů – od kalendáříků a vizitek, přes pohlednice
s kandidáty, letáčky až po volební noviny. Trochu větší rozruch, v pozitivním i negativním smyslu, to jak u koho,
vzbudil dopis Andreje Babiše, lídra hnutí ANO, nazvaný Smlouva Andreje Babiše s občany České republiky.
Celkem se do voleb přihlásilo 30 politických stran a hnutí. V Plzeňském kraji zaregistrovalo svoje kandidátky 25
subjektů.
Celkové výsledky voleb

celkem

zpr.

v%

Voliči
v
seznamu

14 865

14 865

100,00

8 374 501

Okrsky

Strana
číslo

název

Vydané
obálky
5 094 633

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

60,84

5 091 065

Platné hlasy
celkem

v%

Platné
hlasy
5 060 745

%
platných
hlasů
99,40

1

Občanská demokratická
strana

2

572 948

11,32

Řád národa - Vlastenecká
unie

8 735

0,17

3

CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

3 758

0,07

4

Česká str.sociálně demokrat.

368 347

7,27

5

Volte Pr.Blok
www.cibulka.net

491

0,00

6

Radostné Česko

3 852

0,07

7

STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ

262 157

5,18

8

Komunistická str.Čech a
Moravy

393 100

7,76

9

Strana zelených

74 335

1,46

10

ROZUMNÍ-stop
migraci,diktát.EU

36 528

0,72

11

Společ.proti výst.v
Prok.údolí

438

0,00

12

Strana svobodných občanů

79 229

1,56

13

Blok proti islam.Obran.domova

5 077

0,10

14

Občanská demokratická
aliance

15

Česká pirátská strana

16

8 030

0,15

546 393

10,79

OBČANÉ 2011SPRAVEDL. PRO LIDI

359

0,00

17

Unie H.A.V.E.L.

436

0,00

18

Česká národní fronta

117

0,00

19

Referendum o Evropské unii

4 276

0,08

20

TOP 09

268 811

5,31

21

ANO 2011

1 500 113

29,64

22

Dobrá volba 2016

3 722

0,07

23

SPR-Republ.str.Čsl.
M.Sládka

9 857

0,19

24

Křesť.demokr.unieČs.str.lid.

293 643

5,80

25

Česká strana národně
sociální

1 573

0,03

26

REALISTÉ

35 995

0,71

27

SPORTOVCI

10 593

0,20

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

10 402

0,20

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura
(SPD)

30

Strana Práv Občanů

31

Národ Sobě

538 574

10,64

18 556

0,36

300

0,00

V Plzeňském kraji byla volební účast 59,91% oprávněných voličů, v počtu odevzdaných hlasů suverénně vede ANO
(30,98), druhá je ODS (12,09%) a třetí Svoboda a přímá demokracie (10,56).
Volební účast v okr. Klatovy
Okrsky
celkem

zpr.

v%

231

231

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

69 995

43 229

61,76

43 208

42 977

99,47

Volební účast v Chudenicích
Obec
číslo

název

556378 Chudenice

Okrsky
celkem
231

zpr.
231

v%
100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

69 995

43 229

Volební
účast v %
61,76

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

43 208

42 977

99,47

Výsledky voleb v Chudenicích
Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

22

6,09

2

Řád národa - Vlastenecká unie

2

0,55

3

CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

25

6,92

5

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

6

Radostné Česko

0

0,00

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

17

4,70

8

Komunistická str.Čech a Moravy

36

9,97

9

Strana zelených

2

0,55

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

2

0,55

11

Společ.proti výst.v Prok.údolí

0

0,00

12

Strana svobodných občanů

8

2,21

13

Blok proti islam.-Obran.domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

0

0,00

15

Česká pirátská strana

38

10,52

16

OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO
LIDI

0

0,00

17

Unie H.A.V.E.L.

0

0,00

18

Česká národní fronta

0

0,00

19

Referendum o Evropské unii

0

0,00

20

TOP 09

16

4,43

21

ANO 2011

128

35,45

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

8

2,21

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

3,32

25

Česká strana národně sociální

0

0,00

26

REALISTÉ

3

0,83

27

SPORTOVCI

1

0,27

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

40

11,08

30

Strana Práv Občanů

1

1

31

Národ Sobě

0

0,00

Jmenování vlády
První vláda Andreje Babiše byla od 13. prosince 2017 do 27. června 2018 vláda České republiky menšinového
charakteru, vedená předsedou vlády Andrejem Babišem. Vznikla po volbách do Poslanecké sněmovny 2017, v lednu
2018 nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a do června 2018 vládla v demisi.
Jednobarevná vláda byla sestavena z nominantů hnutí ANO 2011, které vyhrálo říjnové volby do Poslanecké sněmovny
2017, se zastoupením 78 poslanců ve 200členném sboru. Prezident republiky Miloš Zeman následně pověřil 31. října
2017 lídra vítězného uskupení Babiše sestavením kabinetu. Vláda byla prezidentem jmenována 13. prosince 2017. Dne
16. ledna 2018 nedostala důvěru Poslanecké sněmovny a následujícího dne schválila demisi, kterou prezident Zeman
přijal 24. ledna 2018. Dne 25. dubna 2018 se stala druhou nejdéle vládnoucí vládou samostatné České republiky v
demisi, když časovou délkou vládnutí v demisi překonala první vládu Mirka Topolánka a zařadila se za vládu Jiřího
Rusnoka. Dne 6. června 2018 prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše podruhé premiérem, ten tak začal
připravovat svoji druhou vládu. Druhá vláda Andreje Babiše byla prezidentem jmenována 27. června 2018.

Všeobecné dění v ČR
Rok 2017 (MMXVII) gregoriánského kalendáře začal v neděli 1. ledna a skončil v neděli 31. prosince. V České
republice měl 250 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků. Letní čas začal v neděli 26. března ve 2.00 hodin a
skončil v neděli 29. října ve 3.00 hodin
Elektronické evidence tržeb
Dnem 1. 3. 2017 odstartovala druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se vztahuje na podnikatele
provozující maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE.

9. Průběh roku, počasí
LEDEN
Hned v prvních lednových dnech jsme zažili to pravé zimní počasí - mráz, ledovku a sníh. Husté sněžení, zejména 4.
a 5. ledna, doprovázené silným větrem, zkomplikovalo situaci především na silnicích. Tvořily se sněhové jazyky,
které silničáři nestačili odstraňovat. Nezvyklý mráz sevřel celou Českou republiku v noci na 7. ledna. Nejnižší teploty naměřily meteostanice na Šumavě, v Rokytské slati mínus 34,6 stupňů Celsia. U nás v městečku ukazovaly teploměry nejvyšší mráz v sobotu 7. 1. ráno -21 °C. Silné mrazy se udržely ještě i další dva dny. V následujícím týdnu
teploty vzrostly, ve čtvrtek 12. ledna přišla obleva, přes den byly +3 °C, v noci +2 stupně. O týden později, 18. ledna,
zasáhl Česko orkán Friederike. Našeho regionu se dotkl naštěstí jen okrajově, i tak ale nadělal škody víc než dost. Na
horách foukal vítr sílou až 160 km/hod., u nás přes den až 45 km/hod, což podle Beaufortovy stupnice síly větru je
hodnota pro silný vítr. V době od 18. do 23. ledna se noční teploty pohybovaly od -15 do -17 °C, denní nepřesáhly -1
stupeň Celsia. V posledním lednovém týdnu mrazivé počasí pokračovalo, denní teploty se pohybovaly v rozmezí -6
až -3 °C, noční kolísaly od -10 do -18 °C.
Podle meteorologů došlo letos v lednu poprvé za posledních 50 let na území České republiky k rozsáhlejšímu promrzání půdy. V některých oblastech půda promrzla do hloubky více než půl metru.

ÚNOR
První dny února přinesly ve dne mírné oteplení, v noci ještě přetrvával mráz. Nejteplejším dnem první dekády byla
sobota 4. února, kdy přes den teplota vzrostla až na +9 °C. Ve druhé polovině února se i noční teploty přehouply přes
nulu. 20. února vydatně pršelo, což si vyžádalo zásah jednotky hasičů na silnici u Bažantnice, kde se nánosem větví a
listí ucpala výpusť tamního rybníka a ten se „vylil“ na vozovku. Nejteplejším dnem byl v našem městečku čtvrtek
23. února, kdy přes den bylo až +15 °C, noční teplota vzrostla až na +7 °C. Únorem nám vlastně odešla zima. A sníh,
nepočítáme-li první dva týdny v lednu, zase téměř žádný. Už v loňském roce se v regionu projevoval nedostatek vo-

dy, povrchové i spodní. Nebude-li v dalších měsících vydatněji pršet, může se situace postupně stát kritickou. V zahradách už počátkem měsíce rozkvetly sněženky, krokusy a některé okrasné stromky a keře.

BŘEZEN
Už pravý předjarní měsíc. Denní teploty se v první polovině měsíce pohybovaly mezi osmi až dvanácti stupni
Celsia, noční od dvou do šesti stupňů. Poslední záchvěv zimy jsme ve městečku zaznamenali v sobotu 11. března,
když ráno teploměry ukazovaly -2° C. Druhá polovina měsíce začala vyššími teplotami. Nástup jara byl sychravý, v
sobotu 18. března celý den pršelo, déšť doprovázel dost silný vítr. Občas slabě pršelo i v dalších dnech, ve středu 22.
března byl celodenní vytrvalý déšť provázen i poklesem teploty na +6 °C. V posledním březnovém týdnu denní teploty vystoupaly až na + 20 °C, v pátek 31. března dokonce až na 24 °C.

DUBEN
Duben začal příslibem pěkného počasí, v sobotu 1. dubna jsme naměřili denní teplotu 23 °C. Vůbec v sobotu padaly
na mnoha měřících stanicích teplotní rekordy. Např. na měřící stanici ve Staňkově, kde sobotních 23,2 stupně Celsia
o rovné dva stupně převýšilo dosavadní rekord z roku 1990. V neděli 2. dubna večer jsme zažili první jarní bouřku.
Začala ve 20.10 hodin a trvala až do 22 hodin. Doprovázel ji silný déšť (ne ovšem přívalový) a ochlazení. V následujících pěti dnech bylo stále pod mrakem, denní teploty 11 až 13 stupňů, občas drobný déšť. V sobotu 8. dubna vzrostla denní teplota na 17 °C, v neděli na 21 a v pondělí 10. dubna na denních 23 °C. Následující den jsme zažili zase
jednu teplotní houpačku, na které už jsme si v posledních létech zvykli, teplota v úterý 11. dubna poklesla na 14 °C.
V dalších dnech pak bylo polojasno, denní teploty od 10 do 13 °C, ranní se pohybovaly kolem +4° C. Ve třetím dubnovém týdnu jsme zaznamenali návrat paní zimy. V pondělí 17. dubna od rána pršelo, v době od 12 do 16 hodin sněžilo. Sníh ovšem hned odtával. V úterý 18. dubna sněžilo hned od rána, celý den, v poledne padala na městečko ledová krupice. Sněžení provázel vítr a pokles teplot ve středu 19. 4. až na +4 °C denní a +1 °C noční. „Středeční
průměrná teplota, která byla v Praze 2,3 stupně, byla oproti dlouhodobým normálům o více než osm stupňů nižší,

než je v tuto dobu obvyklé. Odpovídala tak spíše konci února“, uvedla ke středeční teplotě Dagmar Honsová z hydrometeorologického ústavu. Návrat zimy nepřepadl jen Česko, zaznamenávají ho i jinde v Evropě – Rakousko, Německo, Švýcarsko. Nejvíce se „zimního počasí“ děsí ovocnáři. I u nás zahrádkáři naříkají. Ale co se nám zdá nenormální, bývalo prý před takovými šedesáti, sedmdesáti léty docela normální. Na mrazy v dubnu prý byli lidé zvyklí a
na zahradách se kvůli nim „topilo“, rozdělávaly se ohně, aby nezmrzly rozkvetlé stromy. Kouř z ohňů prý vytvářel
při zemi clonu, která mráz mírnila. Alespoň tak to vyprávějí pamětníci. A zase jedna houpačka. V noci ze čtvrtka 20.
4. na pátek 21. 4. až -5 °C, v noci z 21. 4. na 22. 4. v 1 hodinu po půlnoci +6 °C. Ovšem už další dny ranní teploty
opět poklesly, ve středu 26. dubna bylo přes den +5 stupňů a v noci +1 stupeň, celý den padal sníh s deštěm. 28.
dubna celý den pršelo. V posledních dvou dubnových dnech bylo polojasno, vál dost silný vítr.

KVĚTEN
Květen už byl výrazně teplý měsíc. Hned první máj se povedl. Bylo 19 °C, celý den svítilo sluníčko. 2. a 3. května
pršelo, denní teploty 15 °C. 4. května byla bouřka. V dalších dnech bylo polojasno s občasným slabým deštěm. Od
11. května nastoupilo výrazně teplé počasí. Denní teploty se držely na 23 °C, noční 10 – 13 °C. 15. května nás v pravé poledne navštívila bouřka, doprovázená dost silným deštěm, trvala ale jen krátce. Ve druhé polovině měsíce bylo
vesměs jasno, denní teploty už výrazně letní, od 28 °C ve čtvrtek 18. května až k tropickým 31 °C v úterý 30. května.

ČERVEN
Červen byl suchý a horký měsíc. Zaznamenali jsme v něm 7 dní, kdy rtuť v teploměrech vyšplhala na 30 °C nebo i
výše: 3. 6., 15. 6., 20. 6., 21. 6., 22. 6., 23. 6., 29. 6. Nejstudenějším dnem měsíce byla neděle 4. června, kdy denní
teplota „sklouzla“ z 30 °C předchozího dne na pouhých 19 °C. Ale už následující den bylo opět 24 °C a pod dvacet
stupňů už denní teplota neklesla v žádný den v měsíci. Noční teploty se pohybovaly od 10 do 17 °C. Ve čtvrtek 22.
června jsme zhruba od desáté hodiny večer mohli na obloze pozorovat „blýskavici“, blesky jako při bouřce, ovšem
bez hřmění. Chvílemi se zdálo, jako by obloha doslova hořela. Blýskalo se na jižní, východní i západní straně. Podle

vysvětlení Českého hydrometeorologického ústavu šlo o bouřkové blesky, které k nám dorazily z Německa nejprve
na severozápad a v průběhu noci se prohnaly celou republikou. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zaznamenal v té době nad naším územím zhruba 82 tisíc blesků. V pátek 30. června konečně po delším suchém období zapršelo. Déšť byl dost silný, ale na zem, vyprahlou předchozími vedry, to asi stejně nestačilo.

ČERVENEC
Červenec byl horkým a v našem regionu mimořádně suchým měsícem. První dva dny sice bylo příjemných letních
22 a 23 °C, ale už v týdnu od 3. do 9. července denní teploty neklesly pod 30 °C, ve středu týdne dokonce dosáhly až
na 33 °C. V následujícím týdnu se denní teploty pohybovaly v rozmezí mezi 23 až 25 °C a místy i zapršelo. Ale už
týden od 17. do 23. července byl opět horký, a to mimořádně. Ve středu 19. 7. dosáhly odpolední teploty 35 °C a
noční neklesly pod 18 °C. Jinde byly v tomto týdnu alespoň současně s vedry bouřky s vydatnými dešti, nebo alespoň pršelo. Ovšem u nás nespadla ani kapka. V posledním červencovém týdnu se poněkud ochladilo a ve středu 26.
přišel pořádný lijavec. V neděli a v pondělí 30. a 31. července už opět bylo přes den 32 °C a jasno. 30. 7. večer v
19.45 se zatáhlo, od západu přišla bouřka, ale déšť byl opět jen slaboučký.
Český hydrometeorologický ústav vydal v souvislosti se suchým a horkým červencem mapu sucha v půdním profilu.
Je z ní jasné, že Chudenice a okolí jsou ohroženy výjimečným až extrémním suchem. „Je naprosto zřejmé, že ČR
dramaticky vysychá a bohužel to nebude pouze krátkodobý výkyv. Problémy se suchem se stávají reálnou hrozbou.
Nerovnoměrné srážky a nedostatek vody, která se neudrží v krajině trápí v posledních letech nejen zemědělce a vodáky, ale začínají je pociťovat i lidé, kterým vysychají studny“, dodávají k mapě meteorologové. Mají pravdu. Nemluví ale o příčině této nepříznivé situace. Když odhlédneme od celosvětových problémů – kácení deštných pralesů
a podobně a zůstaneme jen u nás na našem Chodsku, tedy: už naši dávní předkové znali pořekadlo, že voda dělá vodu. Voda se k vodě vrací. Tuhle starou moudrost znala šlechta již v 17. století kdy se začaly zakládat ve vyprahlé krajině ve velkém rybníky. Další příčinou je nedostatečné členění krajiny. V Chudenicích ještě žijí pamětníci toho, jak
mezi poli bývaly různé remízky, miniaturní hájky, třeba jen s pár stromy, potůčky, strouhy …. To vše zadržovalo v

krajině vodu, a to vše už nemáme.

SRPEN
Úterý 1. srpna bylo v našem městečku nejteplejším dnem v roce. Odpoledne jsme naměřili 37 °C a po celou noc 19
°C. Také v dalších dnech, až do 11. 8. denní teploty neklesly pod 26 °C. V dalších dnech se mírně ochladilo na příjemné letní teploty 23 – 26 °C a občas i sprchlo. Výjimkou byly pátek 25. a sobota 26. srpna kdy teploty vystoupily

opět na 30 °C. Ve čtvrtek 31. srpna celý den pršelo. Byl to jen drobný déšť, ale díky i za něj, po období sucha se země alespoň zvlhčila.
V pondělí 7. srpna večer ve 20.20 hodin začalo maximum zatmění Měsíce. Trvalo do 21:18. Stín Země zakrýval pravý spodní okraj Měsíce, který byl lomem světla v atmosféře zabarven do hněda.
ZÁŘÍ
Také září začalo deštěm, v pátek 1. 9. celý den drobně pršelo, denní teplota vystoupila na 14 °C. V následujících
dnech převládalo příjemné babí léto, denní teploty se pohybovaly mezi 18 až 22 stupni, občas zapršelo, ovšem spíše
symbolicky, ale zdejší zahrádkáři tvrdí, že každá kapka dobrá. V neděli 10. září se po sobotě, kdy bylo až 21 °C přes
den, ochladilo na 15 °C. V dalším zářijovém týdnu a až do konce měsíce se pak denní teploty udržovaly mezi 14 až
17 stupni. V předposledním zářijovém týdnu častěji pršelo. Celé září bylo vcelku příjemným měsícem, dá se říci že
takovým, jaký býval v časech, kdy počasí ještě tolik nevyvádělo.

ŘÍJEN
V prvním říjnovém týdnu počasí ničím nepřekvapilo. Teplotně až do 12. října počasí odpovídalo roční době, včetně
častějšího deště. Od pátku 13. října začaly denní teploty stoupat, v sobotu 14. října se přehouply přes 20 °C. A začaly
padat teplotní rekordy. Jeden hned v sobotu, když na Mostecku naměřili letní teplotu 23,7 °C, což byla zároveň nejvyšší teplota naměřená v ten den v ČR. Podle meteorologů dorazila v polovině října do republiky „nebývalá vlna tepla“. Letní teploty skončily v úterý 17. října. U nás jsme nejvyšší denní teplotu znamenali právě v tento den – odpoledne až 23 °C. Tento den padly teplotní rekordy i na ostatních meteostanicích. Ze 134 jich naměřilo teplotní rekord
76. Nejvyšší teplota toho dne byla 25°C . Počínaje 18. říjnem teploty poklesly k 15 stupňům, 18. a 19. října začaly
ranní mlhy. Od pondělí 23. října pak už nastoupilo pravé říjnové počasí s teplotami mezi 9 až 11 stupni přes den. Poslední dva říjnové dny byly ještě o něco chladnější. V neděli 29. října zasáhla střední Evropu cyklóna Herwart s větry, dosahujícími v nárazech síly orkánu. Bouře byla podle meteorologů druhou nejničivější po orkánu Kyril z roku
2007. V Česku si vyžádala čtyři lidské životy, ve všech případech byl důvodem smrti padající strom. Také na Chude-

nicku vichr pokácel několik stromů, což si vyžádalo během jedné noci několik výjezdů hasičů. Ti odstraňovali popadané stromy z komunikací ve Strýčkovicích, v Chudenicích na Podskalí, u Křenic, u Bezpravovic a na Chlumské.
Jinde bylo ale hůře, v Praze například strhl vítr střechu Průmyslového paláce.

LISTOPAD
Listopad vcelku ničím nepřekvapil. Denní teploty se pohybovaly vesměs v rozmezí od 2 do 5 stupňů. V sobotu 11.
listopadu začal padat sníh, ale moc jsme si ho neužili, protože hned roztával. Nicméně svatý Martin (11. listopadu je
jeho svátek) ukázal tentokrát alespoň dobrou vůli na svém bílém koni přijet. 14. listopadu jsme ráno zaznamenali
první letošní mráz, -2 °C. V době od 15. do 21. listopadu se denní teploty držely téměř stabilně na +5 °C, ráno už byly několikrát přízemní mrazíky. Od 22. do 25. listopadu se oteplilo až na 14 stupňů v pátek 24. 11., oteplení ale provázely ranní mlhy a opět inverze. Posledních pět listopadových dní teploty nepřekročily + 3 °C. Jako by se příroda
už opravdu připravovala na nástup paní zimy.

PROSINEC
„Já sním o Vánocích bílých“, zpíval kdysi jeden populární zpěvák. Možná budeme, a nemusí to být ani tak dlouho,
zpívat „já sním o zimě bílé“. Ty současné zimy jsou totiž spíše hnědé, blátivé, pokud vůbec alespoň zaprší. Letošní
prosinec se skutečnosti posledních let nevymykal. Sníh sice padal a dost často, ale ještě než dopadl na zem roztál a
pokud už dopadl, vydržela sněhová pokrývka sotva půlden. Po většinu měsíce bylo oblačno až zataženo s častými
přeháňkami deště se sněhem. Denní teploty se v první polovině měsíce pohybovaly od nuly do pěti stupňů, noční také od nuly do mínus tří stupňů. V sobotu 9. 12. napadlo asi 5 cm sněhu, držel se ještě i v neděli 10. 12., kdy ho ještě
trochu připadlo, ale hned v následujícím dni odtál. Nižší teploty se udržely ještě do 22. 12., ale jak bývá v posledních
létech dost časté, v sobotu 23. 12. se vyhouply na 7 °C, na Štědrý den na 8 °C, na Boží hod také na osm stupňů a na
Štěpána ještě o jeden dílek teploměru výš, na 9 °C. Od 27. 12. do 30. 12. bylo chladněji, jeden až tři stupně, zataženo, déšť se sněhem. A poslední den roku? „Letošní silvestr byl nezvykle teplý. Na některých místech naměřili přes

13 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku: 14,2 stupně. Takové teplo bylo na silvestra jen v letech 1925, 1935 a 1978“, uvedl na svém informačním webu Český hydrometeorologický ústav. U nás bylo na Silvestra 8 °C. Noční teploty se po celý měsíc pohybovaly v rozmezí -5 až +4 stupně, ráno byly občas mlhy.
Rok 2017 začal nedělí a skončil opět nedělí.
Co se týče průměrné teploty byl rok 2017 srovnatelný s rokem 2016. Na vybraných meteostanicích se roční průměry
lišily ve většině případů jen o desetinu stupně.

Průměrná roční teplota na území ČR: 10,6 °C – rok byl teplotně průměrný
Nejnižší teplota na území ČR: - 21 °C
Nejvyšší teplota na území ČR: + 37 °C
Měsíc

Minimum Maximum Průměr

Leden

- 21,1 °C

5.1 °C

-5.80 °C

Únor

-10.0 °C

13.2 °C

1.35 °C

Březen

-3.6 °C

21.9 °C

8.17 °C

Duben

-3.6 °C

24.9 °C

9.53 °C

Květen

-0.6 °C

34.3 °C

16.71 °C

Červen

8.4 °C

34.8 °C

21.70 °C

Červenec

9.7 °C

34.8 °C

21.58 °C

Srpen

8.1 °C

37,01 °C

22.07 °C

Září

5.2 °C

26.2 °C

14.17 °C

Říjen

0.0 °C

21.9 °C

10.76 °C

Listopad

-4.5 °C

13.8 °C

4.89 °C

Prosinec

-8.9 °C

12.0 °C

1.43 °C

Souhrn srážek v roce 2017
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích
(uvedeno v mm)

Leden

únor

březen

165

163

254

duben

květen

červen červenec srpen

září

říjen listopad

682

469

644

416

438

246

403

416

prosinec
306

Srážky celkem : 4 602 mm

Roční průměr: 383,5 mm
Zaznamenala Petra Dolejšová

10. Ze starých kronik městečka Chudenic

r. 1907
Založení včelařského spolku
Na den 21. dubna roku 1907 v 9 hod dopoledne byla svolána schůze včelařů a přátel včel do hostince pana Hynka
Baláka v Chuděnicích.

Zakládající členové Spolku včelařů v roce 1907

~ 69 ~

r. 1927
Stavba měšťanské školy
V letech 1927-1928 proběhla stavba měšťanské školy. Podrobnosti zapsány jsou v I. knize na stranách 191-195.
(Kniha I. se bohužel nedochovala, ponechal si jí bývalý kronikář pan F. Holý, který byl ze své funkce kronikáře
odvolán zastupitelstvem obce v roce 1938 a místo knihy se zápisy odevzdal jen prázdnou knihu)

Učitelský sbor r. 1926

Telefon
V roce 1927 byl v Chuděnicích zřízen telefon. V roce 1937 již bylo 9 abonentů.
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r. 1937
Školství
Počet dětí na obecné škole má stále sestupující tendenci. Uchovala si obecní škola sice i letos 4 třídy, ale počet dětí
je stále menší a letos nejmenší od převratu a to 116 žáků, loni chodilo do obecní 125 dětí. Měšťanská následkem
přílivu dětí z okolí nevykazuje tak rapidní pokles dětí, mať ve 3 ročnících a 1 pobočce 145 dětí, čtvrtý ročník
zaznamenává letos 20 dětí, t.j. stav dosud nebývalý. Toho roku odchází z Chudenic dosavadní ředitel škol Emanuel
Luhan na nové pracoviště do Klatov a jeho nástupcem je Emil Váchal, zdejší odborný učitel.

Obecní knihovna
Obecní knihovna bývala umístěna v obecní škole. Když její místnost bylo potřeba pro jiné účely, byla přestěhována
do obecního domku. V dnešní době čítá 2.180 svazků. Knihy jsou půjčovány čtenářům každou neděli od 10 do 12
hodin dopoledne za poplatek 10halířů za vypůjčenou knihu na dobu 1 týdne. Knihovníkem je sl. Marie Muchková,
industriální učitelka. Kromě uvedených 10 h za půjčení knihy bere knihovna svůj roční příjem ze zákonitého
příspěvku obce.
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r. 1947
Zámek Lázeň
V zámku Lázni, od kterého předsed. vlády pro značné udržov. náklady upustilo, měl býti umístěn lesní měřický a
mapovací úřad (v přízemí kanceláře, v poschodí byty). Proslýchalo se, že se má začít s adaptacemi. V červenci však
t.r. byl přidělen zámek s přilehlým parkem fondem národní obnovy plzeňským pivovarům (měšťanskému a
Prazdroji) v národní správě pro rekreaci jejich zaměstnanců. Zaměstnanci pivovarů zámku již letos také jako
rekreační místo užívají.

Kniha o Chudenicích
Archivář našeho městečka, Adolf Roubal, napsal knihu „Obrázky ze starých Chudenic“, která vyjde na jaře 1948.
V řadě obrázků vypráví tu pan Roubal o životě v Chudenicích v minulém století, povídky historicky pravdivé i bájné
pověsti ze starších dob.
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r. 1957
Slintavka
Těsně po ochranném očkování proti slintavce v místním JZD se vyskytla u několika telat slintavka. Uhynulo 1 tele.
Do ostatních stájí v místě se slintavka nerozšířila. Obec byla uzavřena po 6 týdnů, v místě bylo zakázáno
shromažďování lidí, biografy, zábavy, schůze. Ani děti z okolních obcí nechodily do školy. Občané zaměstnaní
mimo Chudenice museli po dobu uzavření obce bydlet v místě svého pracoviště, nebo do práce vůbec nejezdili.

Spolek Přátel žehu
I u nás přibývá přátel pohřbu žehem. V říjnu si ustavili svůj místní spolek, který čítá kolem 40 členů. Při ustavující
schůzi byl promítán film o národ. umělci Dr. Jaroslavu Kvapilovi, který byl prvním čestným předsedou spolku
Krematorium a jehož popel je uložen na chudenickém hřbitově.
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Konec kopané v Sokolu
Odbor kopané při DSO – Sokol se letos rozpadl, takže se v Chudenicích už nehraje ani kopaná.

Návštěva mládežníků z NDR
Dne 7. prosince letošního roku navštívila Chudenice delegace z NDR v počtu asi 60 mládežníků. Přijeli v 15 hodin
k pomníku padlých, kde je přivítal předseda MNV s. Baxa. S. Červený, agronom místní JZD, promluvil o výsledcích
práce v místním JZD a o provádění socializace ve zdejším městečku. Ředitel školy Jos. Burda přečetl rezoluci proti
používání zbraní hromadného ničení, kterou potleskem schválili němečtí i čeští účastníci. Resoluce byla poslána
Výboru Obránců míru v Praze. Delegaci uvítala i naše školní mládež, která rozdala delegátům přáníčka. Delegáti si
s pionýry vyměňovali pionýrské šátky. Po uvítání byli delegáti odvezeni na prohlídku kravína, poprohlídce
následovala družná zábava a pohoštění v hostinci u Baláků. Ženy z JZD upekly pro hosty koláče, i masa bylo dost,
v míst. JZD zabili pro hosty 1 vepře.
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r. 1967
Populace
V roce 1967 se narodilo maminkám v Chudenicích a přičleněných obcí celkem 13 dětí, zemřelo 16 občanů, sňatek
na MNV v Chudenicích uzavřelo 7 chudenických občanů. Z Chudenic se vystěhovalo 11 osob, většinou do měst za
prací. V Chudenicích je málo pracovních příležitostí, většinou jen v JZD, o to však je mezi obyvatelstvem málo
zájmu. Jak patrno ze statistiky, snižuje se každým rokem počet obyvatel našeho městečka.

Kulturní a společenská činnost
V letošním roce bylo uspořádáno 5 přednášek, majících zpravidla formu besed s filmem. Pro rodiče konalo místní
SRPŠ 5 přednášek, pro žactvo 5 přednášek o společenském chování. Cyklický ráz mělo 10 besed pro zahrádkáře a 3
odborné instruktáže pro včelaře. Pro ženy byly uspořádány sborem žen 2 kurzy šití, Klatovský Svazarm uspořádal
kurz řidičů motorových vozidel.
V místní knihovně, která má na 3.000 svazků, bylo půjčeno ve 41 půjčov. dnech 1.764 knih.
Dobrovského muzeum s Kvapilovou síní navštívilo 788 návštěvníků. V muzeu je vystaveno celkem 1.481 exponátů.
Osvětová beseda ve spolupráci s kinem MNV zajišťovalo pravidelné týdenní promítání dokumentárních a poučných
filmů. Pro školní brigády, které vypomáhaly našemu JZD, zorganizovala 5 zvláštních filmových představení.
Chudenické kino uspořádalo v letošním roce celkem 115 filmových představení.
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r. 1977
Průmysl, státní a družstevní obchod
V červenci bylo provedeno opatření vlády ČSSR k úpravě některých cen s platností od 23. 7. 1977. Byly sníženy
maloobchodní ceny téměř poloviny textilních výrobků ze syntetických vláken, ceny obuvi z poromerických usní,
elektrických chladniček, barevných televizorů, elektrických akumulačních kamen, kapesních kalkulaček apod.
Naproti tomu byly ke stejnému datu zvýšeny maloobchodní ceny vybraných výrobků z vlny a bavlny (s výjimkou
dětského zboží a konfekčních obleků), hudebních nástrojů, loveckých a sportovních zbraní a střeliva, elektrických
přítopných spotřebičů a některých výrobků z broušeného skla, figurálního a ozdobného porcelánu a keramiky.
Současně došlo ke zvýšení cen kávy o 50%, čokolád a čokoládových cukrovinek. Maloobchodní ceny kakaového
prášku a kakaa jako nápoje zdraženy nebyly. Toto vládní opatření bylo zdůvodněno zejména velkým zvýšením cen
na mezinárodních trzích a možno říci, že se u občanů setkalo s plným pochopením.

Prodejna potravin SD Jednota na náměstí. Zleva: vedoucí A.Svačinová a prodavačka A. Šperlová
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Veřejný život
Dne 20. ledna 1977 složil J. Carter přísahu jako 39. president Spojených států Amerických (USA). V obci jsme
oslavili zejména výročí Února, MDŽ, Den učitělů, 1.Máj, Květnové povstání, Osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou, MDD, Slovenské národní povstání Den znárodnění a zvláště pak několika akcemi a závazky 60. výročí
Velké říjnové socialistické revoluce. Větší oslavy byly konány v rámci složek Národní fronty za aktivní účasti
místních škol, některé ve spojení s konáním veřejných schůzí, jiné relacemi v místním rozhlase, výstavkami nebo
nástěnkami. Obdobně bylo vzpomenuto i významných výročí V.I.Lenina, J.A.Komenského, Klementa Gotwalda,
Ludvíka Svobody, Antonína Zápoteckého, apod. Podle Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.
Z dalších událostí uvádíme, že 28. března 1977 počet obyvatel ČSSR dosáhl 15 miliónů. Mezi 15 milionté občánky
patřil i Roman Uldrych z Chudenic.

Vítání občánků 27. 11. 1977. Zleva: Roman Uldrych, Vítězslav Adámek, Jaroslava Kadlecová, Martin Šavel
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r. 1987
Sport
V lednu se hokejové družstvo JZD zúčastnilo turnaje OV SDR, ve kterém obsadilo 5. místo. V dubnu a květnu
sehrálo fotbalové družstvo řadu utkání o Pohár Zemědělských novin, ve kterém postoupilo až do 3. kola a celkově se
umístilo na 2. místě. V červenu probíhal turnaj OV SDR v kopané ve Kvaseticích a mužstvo našeho JZD obsadilo
v tomto turnaji rovněž 2. místo. Začátkem července proběhl v Žichovicích turnaj v nohejbalu, který družstvo
vyhrálo.

Tvar
V provozovně Tvaru opět vyráběli hračky – několik druhů koníků, postýlky, stavebnice Variant, vozíky, celkem
26.422 a nově pro Kovodružstvo Strážov 70.000 kolíků na přípravu nářadí – vše v hodnotě 2.786.098 Kč.
V provozovně mají ustaveny BSP, která k významným výročím vyhlašuje a plní hodnotné závazky. V tomto roce
učinila také exkurzi do Spojených kartáčoven a Chodských pletáren v Kolovči. Provoz má také vzájemnou družbu
s místní mateřskou školou. Opravuje dětem hračky a děti pak zase vystupují při různých akcí provozovny např. MDŽ
apod. Pět členů BSP darovala zdarma krev.
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r. 1997
Vedení škol
V roce 1997 projevovala se významná změna ve vedení obou zdejších škol. Po konkursním řízení byla na místo
ředitelky mateřské školy ustanovena po odchodu Jaroslavy Rupertové do důchodu Miloslava Zábranová. A po
ustanovení ředitele Martina Tomajera na jiné škole stal se ředitelem základní školy Miloslav Röbstock

Zábavy
Doby, kdy v Chudenicích bývalo i 10 plesů různých spolků a organizací a tanečních zábav, již patří minulosti.
V tomto roce zaznamenáváme pouze ples hasičů, mysliveckou veselici a pouťovou taneční zábavu. Hudba zazněla
jen příležitostně při některých návštěvách na zámku Lázeň, sjezdech bývalých spolužáků a dětských karnevalech.

Lyžařské závody
Obecní úřad a Základní škola a Mateřská škola v Chudenicích společně uspořádaly dne 12. ledna Lyžařské a
sáňkařské závody pro děti i dospělé na svahu U obrázku. Velmi se vydařily.
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Lyžařské a sáňkařské závody „U obrázku“

Lyžařské a sáňkařské závody „U obrázku“
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r. 2007
Vichřice Kyrill
Ve třetím týdnu v lednu, přesně 18. ledna se přes ČR přehnala vichřice Kyrill. Místy se proměnila v Orkán a
v Krkonoších byla naměřena rychlost 216km/h. Na Chudenicku došlo k zablokování komunikací padlými stromy.
SDH z Chudenic drželi 2 dny nepřetržitou službu a vyjížděli k nahlášeným polomům, kde pomocí motorových pil
tyto stromy odstraňovali z komunikací. Vyjeli po Chudenicích, do Křenic, Biřkova, na Pušperk, Chlumskou, do
Bažantnice a do Věckovic.
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Bytová politika
Městys vybudoval od roku 2006 v Roubalově ulici 2 bytové domy. Na výstavbu těchto dvou domů v lokalitě Na
Bojišti získala obec 21 milionů korun ze Státního fondu rozvoje a bydlení. Dalších 22 milionů hradí obec z úvěru.
V těchto dvou domech je celkem 34 bytů. Dne 16. června byl Den otevřených dveří, kde si obyvatelé Chudenic a
případní zájemci mohli prohlédnout v prvním domě byty od sklepa až na půdu. Začátkem září byly slavnostně
předány klíče a podepsány nájemní smlouvy k 34 bytům v prvních dvou domech. V třetím, právě stavěném domě, je
17 bytů, z nichž jeden bude prodán do soukromého vlastnictví a zbytek bytů, včetně dvou domů, jsou byty nájemní.
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