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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
své „Slovo starosty“ k průběhu letošního roku 2020 nemohu začít jinak, než termíny koronavir či COVID –
19. Tato epidemie, která zasáhla doslova celý svět bez rozdílu, ovlivnila více či méně životy nás všech. V této
souvislosti mi dovolte, abych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při první vlně epidemie.
Největší problémem je situace, kdy díky chaotickému fungování stávající vlády, jeden neví, čemu má v dnešní době věřit či nač se spolehnout. Neuvěřitelná hra s čísly, mám na mysli počty testovaných, pozitivních,
nakažených, nemocných, hospitalizovaných atd. Z jedné strany slyšíme katastrofické scénáře, ze strany
druhé se hovoří o cílených podvodných informacích. V tom vážně není možné se stabilně orientovat. Jedno
ale jisté je už nyní. Ať je to jakkoliv, zásadní dopad to bude mít na světovou a tím pádem i naši ekonomiku.
Když hovořím o naší ekonomice, mám na mysli nejen finance osobní, ale především pokladnu městyse. Již
na jaře nám klesl příjem rozpočtu cca 2 miliony a to zdaleka není konečný výsledek. Z důvodu nedávných
daňových změn a finančních přesunů zatím nikdo nedokáže odhadnout, kam až propad bude sahat. Proto
budou muset být zastupitelé městyse velmi obezřetní při sestavování rozpočtu městyse na rok 2021.
Nyní bych se rád vrátil k běžnému životu v Chudenicích a okolí. Jsem moc rád, že se nám podařilo, i přes
výše uvedené potíže, zrealizovat všechny zásadní investiční záměry.
Jako za velmi zdařilou považuji opravu komunikace v ulici Záblatí, která je prakticky páteřní spojkou mezi
středem obce a dnes nejlidnatější částí Chudenic. Stavba byla původně hrazena plně z rozpočtu městyse.
Dodatečně se nám však podařilo získat dotaci z programu MMR ČR ve výši cca 65% celkových uznatelných
nákladů.
Další povedenou stavbou je dle mého názoru i oprava rybníka v Lučici. Domnívám se, že občané Lučice se
dočkali po dlouhé době hezkého, solidního prostředí, které si jistě zaslouží. V rámci této stavby jsme upravili
i okolí zastávky autobusu.
Také v obci Slatina jsme se snažily jejím občanům „zpříjemnit“ život opravou povrchu místní komunikace.
Bohužel z důvodu ponížení dotace od KÚ Plzeňského kraje, pomocí níž byla stavba realizována, jsme byli
nuceni oproti původnímu projektu stavbu zkrátit. Samozřejmě počítáme s možností dopracování opravy dle
původního projektu.  
Dalším projektem, který dlouhodobě řešíme, jak jste jistě zaznamenali, je oprava budovy Sokolovny. V roce
2020 se naskytla možnost tento projekt řešit jednorázově za pomoci dotace z takzvaných „Norských fondů“,
která by mohla krýt 90% vynaložených nákladů. Zpracovali jsme tedy projekt a podali žádost o tuto dotaci.
Výsledky výběru projektů nám měli být známy původně do konce října. Bohužel díky nastalé „covidové“ situaci stále ještě neznáme výsledek. Tato situace je nepříjemná především v souvislosti s přípravou rozpočtu
městyse na rok 2021.

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

4

Chudenický zpravodaj 2020

Pro přípravu rozpočtu je také důležitý havarijní stav statiky zdiva nad Andělským pokojem ve Starém czernínském zámku. Bylo zjišteno, že statické zajištění táhly, které bylo realizováno v minulosti, zdaleka neplní funkci, jaká měla být řešena projektem. Proto bude nutno situaci neprodleně řešit za pomoci dotací z havarijních
fondů KÚ PK a MK ČR.
V průběhu ukládání rozvodu nízkého napětí do země firmou ČEZ Distribuce, jež proběhlo v ulicích Podskalí
a Švihovská, využil městys Chudenice této příležitosti k provedení uložení rozvodu a instalaci nového veřejného osvětlení. Stejným způsobem budeme chtít pokračovat další etapou v ulicích Hradčany a U Černínského
zámku.
Trápí nás také stav komunikace vedoucí od křižovatky se silnicí II/184 k parkovišti u zámku Lázeň. Komunikace patří do majetku městyse a je v dezolátním stavu. A nedělá městysi dobrou reklamu. Její opravu
bychom rádi řešili za pomoci dotací.
Pochopitelně problémů a potíží, o nichž víme, je mnohem více. Ovšem finančních prostředků během letošního roku rapidně ubývá.
To je ve zkratce vše podstatné, co se týká provozně – hospodářské činnosti úřadu městyse v Chudenicích
a spádových obcí.
Závěrem bych rád poděkoval za sebe i vedení městyse Chudenice všem občanům za trpělivost a shovívavost, se kterou zvládají situace, které přináší realizace staveb. Uvědomujeme si, že ne vždy jsou to záležitosti
příjemné.
Dále děkuji všem aktivním členům spolků a organizací za jejich postoj k organizaci kulturních, sportovních
a společenských aktivit na Chudenicku.
Do roka 2021 mi dovolte, abych Vám všem popřál co nejvíce zdraví, štěstí, pevných nervů a především co
nejkratší epidemickou krizi s co nejmenším ekonomickým dopadem na nás všechny.
                                                         					
									

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

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí
8.00-18.00
Středa
8.00-16.00
Pátek
8.00-14.00
Zdůvodu nezájmu občanů o návštěvu úřadu o úředních sobotách, bylo přikročeno k jejich zrušení.

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

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

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

376 398 211
724 939 829
info@mestyschudenice.cz
ucetni@mestyschudenice.cz
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ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LEDEN 2020 - PROSINEC 2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 25. 2. 2020 v zasedací
místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání.
2.	neschválilo návrh p. Jakuba Antonyho, nar. 15.2.1984, bytem K. Vary, Moskevská 2035/21 na zastavení exekuce vedené proti němu městysem Chudenice pro zaplacení částky 20.500 Kč s příslušenstvím, prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, exekutorský úřad Klatovy (v exekučním
řízení sp.zn.120 – ex-3255/09).
3. schválilo rozpočtové opatření č.12/2019.
4. schválilo rozpočet sociálního fondu.
5.	schválilo závěrečnou uzávěrku MŠ za rok 2019 a rozdělení finančních prostředků do rezervního fondu
a fondu odměn.
6. vzalo na vědomí oznámení ČEZ Distribuce o studii uložení NN v Chudenicích v následujících letech.
7. schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1357/18/5642, vedeného u ČSOB.
8.	vzalo na vědomí žádost p. Spálenky a schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku za předem daných podmínek.
9.	schválilo podání žádosti o dotaci „Sokolovna Chudenice – revitalizace nemovitého kulturního dědictví“
z dotačního titulu: Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů EHP a Norska.
10.	schválilo podepsání příkazní smlouvy s firmou ARTENDR s.r.o. jako projektanta na akci „Sokolovna
Chudenice – revitalizace nemovitého kulturního dědictví“.
11.	usneslo se na potřebnosti rekonstrukce budovy Sokolovny Tyršova čp. 136 Chudenice z důvodu nutnosti záchrany objektu a rozšíření možnosti využití prostoru Sokolovny pro pořádání kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost.
12.	schválilo vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ Chudenice.
13.	schválilo příspěvek na činnost spolku Čírka Chocomyšl ve výši 5.000 Kč formou individuální dotace
a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
14.	schválilo podepsání SoSB  o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městysem Chudenice a Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
15. neschválilo vyhlášení záměru prodeje budovy č.p. 161, 162.
16.	vzalo na vědomí informaci o podání žádostí o dotace Plzeňského kraje na rok 2020 v předloženém
výčtu.
17.	schválilo poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro ZO ČZS Chudenice a 25.000 Kč pro Sokol Chudenice z Programu městyse na podporu činnosti spolků a sepsání VSS.
18.	schválilo poskytnutí účelové dotace PK na zajištění dopravní obslužnosti, ve výši 42.950 Kč a podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
19.	přesouvá bod plnění uvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce na další zasedání
20.	schválilo záměr MS Chudenice na výsadby alejí na pozemcích městyse Chudenice na základě žádosti
mysliveckého spolku Žďár.
21. schválilo otevření Územního plánu Chudenice na základě žádosti manželů Dudových.
22.	schválilo poskytnutí účelové dotace pro oblastní Charitu Klatovy ve výši 45.000 Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29. 4. 2020 v zasedací
místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo program jednání.
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1 a 2/2020.
3. schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020.
4. schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020.
5. neschválilo pronájem „remízu Lískovec“ v k.ú. Bezpravovice.
6.	přesunulo bod „Projednání žádosti manželů Kalinových o odkoupení pozemku p.č. 1385/19 v k.ú.
Chudenice“ na další jednání zastupitelstva.
7.	přesunulo bod „Projednání výsledku poptávky na zhotovitele akce „Sokolovna Chudenice – oprava,
repase oken” a pověření starosty podpisem SoD.“ na další jednání zastupitelstva.
8.	schválilo podpis smlouvy s firmou INVESTTEL k zhotovení rozvodu a istalaci VO v ulicích Švihovská
a Podskalí.
9.	zrušilo jednání o bodu „Pověření starosty k podpisu smluv k akcím, na které byly podány žádosti o dotace (křížky, okna sokolovna, komunikace Slatina atd.)“.
10. schválilo členům zastupitelstva plnění dle zákona o obcích č. 128/2000 sb. § 80.
11. vzalo na vědomí informaci o podpisu dodatku č.3 ke smlouvě o úvěru č.1357/5642 u ČSOB.
12.	schválilo firmu Luděk Marval jako vítěze VŘ na akci „Rekonstrukce nádrže v k.ú. Lučice“ a pověřuje
starostu podpisem SoD.
13. vzalo na vědomí informace o průběhu stavby komunikace v ulici Záblatí.
14. vzalo na vědomí záměr p. Kadlece na „Revitalizaci Sadu Hany Kvapilové v Chudenicích“.
15.	schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 26.000,- Kč pro ČSV-ZO Chudenice na zakoupení medometu a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
16. neschválilo žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
17. schválilo zprovoznění koupaliště ve Slatině na rok 2020.
18.	schválilo provedení přípojky NN k pozemku p.č. 1711 za podmínky, že přípojka bude řešena protlakem.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 29. 6. 2020
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí RO č. 5/2020
3.	schválilo podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene pro vkladové řízení do katastru nemovitostí k pozemku parc. č. 2016/2
4.	vydalo souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení na uložení rozvodu NN do země „Hradčany U Zámku“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu
5.	pověřilo starostu podpisem smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu uložení rozvodu NN
do země „Hradčany - U Zámku“
6.	vydalo souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení VB
a smlouvy o právu provést stavbu „Tyršova - Čechova“
7. schválilo smlouvu s firmou EKOPOD a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8.	schválilo licenční smlouvu na provozování hudebních děl a pověřuje starostu uzavřením a podpisem
licenční smlouvy
9.	schválilo zařazení území městyse Chudenice do území působnosti MAS Pošumaví pro období 2021 2027
10.	na základě výsledku konkurzu na ředitelku MŠ Chudenice jmenuje pí. Štěpánku Jíkovou ředitelkou
MŠ Chudenice s nástupem do funkce od 1.8.2020
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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11. pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo s panem L. Markem o natočení dvou video upoutávek
12. vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudeníce za rok 2019.
13.	schválilo závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2019 s výhradami, na základě nichž se přijmou
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
14.	schválilo Nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice za rok 2019
15. schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2019
16.	schválilo přijetí dotací od KÚ PK dle přiloženého seznamu a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí účelové dotace
17.	schválilo výběr fy. Dřevoplus jako zhotovitele zakázky „Sokolovna Chudenice- oprava, repase oken“a
pověřuje starostu podpisem SoD
18. vzalo na vědomí informaci o dopadu COVID 19 na rozpočet městyse Chudenice
19.	schválilo poskytnutí účelové dotace pro Sokol Chudenice na stavbu opěrné zdi a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
20.	schválilo sepsání smlouvy se spol. DaKan, s.r.o. - předmět smlouvy – přezkoumání hospodaření
městyse Chudenice v roce 2020
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 20. 8. 2020
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo program jednání.
2. vzalo na vědomí RO č. 6/2020.
3. schválilo žádost o dotaci TJ Sokol Chudenice ve výši 10.000 Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
4.	schválilo žádost o dotaci TJ Sokol Chudenice, oddíl házené, ve výši 15.000 Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
5.	vzalo na vědomí výsledek VŘ na zhotovitele akce ,,Slatina u Chudenic - oprava místní komunikace“
a pověřilo starostu podpisem SoD.
6. schválilo přijetí dotace od MMR na akci „Chudenice - Záblatí“.
7. vzalo na vědomí žádost paní Voráčkové o povolení přístavby přístřešku u RD čp. 115.
8. schválilo přijetí dotace na akci „Lučice u Chudenic - rybník“.
9. schválilo vyhlášení záměru pronájmu rybníka v Lučici.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 9. 11. 2020
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo po úpravách program jednání.
2. vzalo na vědomí RO č. 7/2020 a 8/2020.
3. schválilo RO č. 9/2020.
4. vzalo na vědomí RO č. 10/2020.
5. schválilo OZV 1/2020 o poplatku ze psů.
6. schválilo OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
7. schválilo OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
8.	schválilo OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Chudenice.
9.	schválilo OZV 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. schválilo OZV 6/2020, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.
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11. schválilo OZV 7/2020, kterou se ruší některé vyhlášky. Ruší se vyhlášky:
• OZV o poplatcích za vodné a stočné - 29.6. 1993.
• OZV o poplatcích za stočné - 20.12.1993.
•	OZV o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny = 9.9.
1997.
• OZV o používání zábavných pyrotechnických výrobků - 9.12.1997.
• OZV o čistotě, veřejném pořádku a životním prostředí - 6.1.1998.
• OZV požární řád obce chudenice - 7.7.1998.
•	č.1/2004 OZV o zákazu volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství 7.7.1998.
12.	schválilo účast městyse Chudenice v projektu TO Pošumaví z.s. a pověřuje starostu podpisem dohody o partnerství a spolupráci.
13. schválilo žádost MŠ Chudenice o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu.
14.	schválilo zaslání informovaného nezávazného vyjádření obce na akci: Záměr propojení vodovodů
Nýrsko – Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace a zároveň má zájem na spolupráci při přípravě studie proveditelnosti této akce.
15.	schválilo poskytnutí finančního příspěvku p. D. Frantovi ve výši 5000,- Kč formou účelové dotace
na vydání knihy a sepsání vps.
16.	vydalo souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení na uložení rozvodu NN do země „Na Bojišti – Zahradní“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu.
17. schválilo záměr firmy Cetin na zřízení VB k parcele 63/24.
18. schválilo využívání budovy p.č.247 ČZS ZO Chudenice za účelem moštování.

INFORMOVANOST OBČANŮ
Městys Chudenice se snaží o systematickou informovanost svých občanů ohledně aktivit vedení městyse,
spolkových a kulturních záležitostech či jiných užitečných  okolnostech. Jsme rádi, že tyto možnosti jsou
stále více využívány a slouží k prospěchu obyvatel městyse.
Způsoby informování:
•	webové stránky obce - https://www.chudenice.info – průběžná aktualizace a doplňování. Kapacita webu a jeho funkcionality jsou dostatečně rozsáhlé, proto se nebráníme jakýmkoliv konstruktivním radám a případným iniciativám v jeho průběžném „tvarování“ a efektivizaci.  
•	informativní sms: službu momentálně využívá 186 občanů; od počátku roku 2020 bylo rozesláno
128 info sms se stovkami informací obsahově se vážících k dění v obci a okolí; občané, kteří mají
zájem o zasílání info sms se mohou stále zaregistrovat na webu městyse či se mohou obrátit
na Úřad městyse a budou námi zaregistrováni – a to jak ti, kteří službu již před novou registrací využívali, tak případní noví zájemci
•	informativní emaily: službu momentálně využívá 77 občanů; od počátku roku 2019 bylo rozesláno již 67 info emailů; ti občané, kteří mají zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci formou emailu, nechť pošlou email s předmětem ZÁJEM O INFO EMAILY na emailovou adresu:
bezdek@mestyschudenice.cz
•	facebookový profil Chudenice a Chudenicko: https://www.facebook.com/chudenice/
- platforma, do které jsou vkládány permanentně aktualizované informace rozličného charakteru
o dění v obci - pozvánky na akce, aktuality, užitečné odkazy, videa aj.; 723 sledujících


Mgr. Marcel Bezděk - místostarosta městyse
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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•	ulice Podskalí - Švihovská – pokládka rozvodu nízkého napětí do země a současně rozvod vedení veřejného osvětlení a instalace nových lamp: výše investice 469 863 Kč - hrazeno z rozpočtu
městyse;
•	ulice Záblatí – oprava komunikace v období 2.3. - 30.6.2020: výše investice 4 573 602 Kč. Získána dodatečná dotace z MMR ČR ve výši 2 978 514 Kč;
•	oprava sportovního areálu „Na Jalovčí“: výše investice 7 786 159 Kč  podíl městyse na investici činil
2 760 000 Kč;
•	Slatina – oprava místní komunikace v období 1.10. - 30.11.2020: výše investice 395 486 Kč.  Dotace z KÚ PK  276 000 Kč;
•	Lučice – rekonstrukce nádrže: výše investice 1 804 908 Kč. Dotace MZe ČR 1 412 000 Kč;
•	Sokolovna – oprava a repase oken a dveří (I. etapa): výše investice 618 140 Kč. Dotace MK ČR
405 000 Kč;
•	Sokolovna – oprava a repase oken a dveří (II. etapa): výše investice 355 377 Kč. Dotace KÚ PK  
300 000 Kč;
• MŠ Chudenice – výměna podlahových kritin v pavilonu A: výše investice 67 000 Kč;
• drobné sakrální objekty – křížky: výše investice 80 300 Kč. Dotace KÚ PK 60 000 Kč;
•	HASIČI - pořízení terénní čtyřkolky s příslušenstvím pro JSDH Chudenice: výše investice
700.000,-Kč, Dotace 95% od IROP pros. MAS Pošumaví ve výši 665.000,- Kč, vlastní náklady městyse 35.000,- Kč.

VYBRANÉ PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021
V následujícím roce budeme usilovat o potenciální realizaci následujícího výčtu akcí. Naplnění těchto
plánů bude pochopitelně odvislé též od finanční situace, dotační podpory a reálných kapacit městyse.
Každé aktivitě samozřejmě předchází její příprava, která má několik fází, počínaje vyhodnocením její smysluplnosti, následné diskusi mezi vedením městyse a zastupitelstvem, projektové a dokumentační přípravě,
vyhledáním případného adekvátního dotačního titulu, podáním žádosti atd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veřejné osvětlení v ulicích Hradčany a U Černínského zámku - rekonstrukce
sokolovna – výměna oken, dveří
místní komunikace u zámku Lázeň – rekonstrukce
zdravotní středisko – rekonstrukce sociálních zařízení a výměna oken
Starý czernínský zámek – vypracování projektu záchrany, příprava dokumentace
záložní vodní zdroje - vrty ve spádových obcích - zřízení
revitalizace krajiny – výsadba alejí, zřízení tůní, příprava polních cest
drobné sakrální objekty - renovace
strategický plán rozvoje obce – pořízení
publikace k dějinám Chudenicka - pořízení
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FINANCE OBCE
Vážení spoluobčané,									
v předchozím čísle Chudenického zpravodaje jsme uveřejnili výsledky hospodaření, vzhledem k uzávěrce
zpravodaje, k 31.10.2019. Proto bude přehled obsahovat výsledky k 31.12.2019, následně pak průběžný
přehled za letošní rok a to k 31.10.2020.
Skutečnost- -údaje
údajevvtis.
tis.Kč
Kč
Skutečnost
31.12.1931.3.20		
31.3.20
				
31.12.19       	  	
celkové
22 083		
celkovépříjmy		
příjmy
22 083 20 426		
20 426
celkové
výdaje		
30
275		
8
083			
celkové výdaje
30 275
8 083
				 - 8 192		
12 343		
- 8 192
12 343

30.6.20
30.6.20		
28 458		
28 458
19 408		
19 408
9 050			
9 050

31.10.20
31.10.20
38 834
834
38
26
274
26 274
12 560
12 560

Záporný výsledek hospodaření r. 2019 byl ovlivněn výdaji na stavbu nové hasičské zbrojnice. Tyto výdaje
byly kryty úvěrem od ČSOB ve výši 16 479 tis. Kč.	 Dotace ve výši 14 527 tis. Kč nám byla poskytnuta až
v průběhu prvního pololetí 2020. Ta byla použita jako mimořádná splátka úvěru. Zůstatek úvěru hradíme
v pravidelných měsíčních splátkách, poslední splátku uhradíme v červenci příštího roku.
Příjmydle
dlezdrojů,
zdrojů,vvtis.
tis.Kč
Kč
Příjmy
					
31.12.19
31.12.1931.3.20		
31.3.20
daňové
příjmy			
13
700
4
442			
daňové příjmy
13 700
4 442
příjmy
z
vl.činnosti		
6
240		
1
264			
příjmy z vl.činnosti
6 240
1 264
přijaté transfery a dotace
2 143 		
14 720		
přijaté transfery a dotace
2 143
14 720

30.6.20		
30.6.20
6 767			
6 767
2 717			
2 717
18 974  	   	
18 974

31.10.20
31.10.20
10 613
613
10
806
44 806
23 415
23 415

Vývojdaňových
daňovýchpříjmů
příjmůvvtis.
tis.Kč
Kč––rok:
rok:částka
částka
Vývoj
2015:
2016:
9 928; 		017: 11 2017:
2018:1212678;
678; 	
2015:88712;			
712;
2016:
9 928;
470; 11 470; 	
2018:
2019:
k 31.10.2020:
10 613; 	
předpoklad
2021:
2019:13
13156; 		
156;
k 31.10.2020:
10 613;
předpoklad
2021: 11
120 11 120
				
Převážnou část příjmů městyse tvoří příjmy daňové, které jsou v letošním roce  negativně ovlivněny dopadem COVID 19. Přestože jsme obdrželi jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši
963 750 Kč, očekávanou výši 12 335 tis. Kč  pravděpodobně nedosáhneme. V roce 2021 rovněž
očekáváme snížený daňový příjem.						
Vedení městyse dostatečně využívá dotační programy. Kromě již zmiňované dotace, na výstavbu hasičské zbrojnice, nám byla mimo jiné poskytnuta dotace na rekultivaci rybníka v Lučici ve výši 1 412 tis. Kč,
na obnovu lesa z důvodu napadení kůrovcem 506 tis. Kč a na obnovu nemovitých kulturních památek
405 tis. Kč. Silnice v ul. Záblatí byla hrazena z finančních prostředků městyse. Dobrá zpráva je, že nám
byla schválena žádost o dotaci, a tak do konce tohoto roku obdržíme od MMR ČR přes 3 mil. Kč na tuto
již provedenou akci.
Provoznísaldo,
saldo,vvtis.
tis.Kč
Kč
Provozní
					
opakující
opakujícíse
sepříjmy		
příjmy
opakující
se
výdaje		
opakující se výdaje
provozní saldo			
provozní saldo
					

31.12.19
31.12.1931.3.20		
31.3.20
20 61920 619 5 779			
5 779
13 67713 677 7 506			
7 506
6 942		
- 1 727		
6 942
- 1 727

30.6.20
30.6.20
10 199
10 199
14 617		
14 617
- 4 418		
- 4 418

31.10.20
31.10.20
18 72918 729
15 515	 15 515
3 214				
3 214

Provozní saldo je rozdíl běžných provozních příjmů a běžných provozních výdajů. V podstatě jde o částku, která zůstává na rozvoj, investice a provoz městyse.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Rozpočetměstyse,
městyse,vvtis.
tis.Kč			
Kč
Rozpočet
schválený
rozpočet
2020
skutečnost
k 31.10.2020
					
schválený
rozpočet
2020		 skutečnost
k 31.10.2020
příjmy		                  	
33 808                             	  	
38 834
příjmy
33 808
38 834
výdaje		                	
21
742                           		
26
výdaje
- 21 742
-274
26 274
splátky úvěrů		        	 - 18 027	                              	 - 17 494
splátky úvěrů
- 18 027
- 17 494
schodek rozpočtu		
- 5 961	                                	 - 4 934
schodek rozpočtu
- 5 961
- 4 934
Stavdlouhodobých
dlouhodobýchzávazků
závazkůvvtis.
tis.Kč
Kč(úvěr
(úvěrna
nabyt.
byt.výstavbu,
výstavbu,hasičská
hasičskázbrojnice)
zbrojnice)
Stav
31.12.2019
37
kk31.12.2019                            	
37147
147					 38 834
kk31.10.2020                            	
19
653
31.10.2020
19 653
- 26 274
V předešlých letech hospodařilo vedení městyse tak, že vytvořilo dostatečnou finanční rezervu na pokrytí schodkového rozpočtu. Splácí řádně dlouhodobé úvěry a formou dotací podporuje chudenické
spolky. V letošním roce například poskytlo TJ Sokol na modernizaci sportovního areálu dotaci ve výši
2 760 tis. Kč


za Finanční výbor při zastupitelstvu městyse Chudenice přeji všem spoluobčanům
příjemné a klidné vánoční svátky a mnoho dobrého v roce 2021 - Jitka Egermayerová
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ČINNOST ORGANIZACÍ MĚSTYSE CHUDENICE
KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE, KULTURNÍ CENTRUM A KULTURNÍ KOMISE

KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE

Nouzový stav se dotkl nejen kulturního života v naší obci, ale i celkové činnosti knihovny. V období od března do května, byla knihovna pro veřejnost zavřená a stejně tak i na podzim, tedy v druhé vlně. V prvních týdnech po uzavření
se knihovna přeměnila na základnu Krizového štábu, jenž byl zřízen okamžitě
po jeho vyhlášení a aktivně zde působil po tři týdny.  V dubnu a v květnu byla hlavní činnost směřována na evidenci nových knih, na přebalování knih, stěhování
regálů a celkový úklid knihovny. Čtenáři si mohli knihy půjčovat jednak v knihobudce a jednak využít knihovní služby Knihy do domu. Této služby využilo hned
několik čtenářů, kterým byly knihy dovezeny a hygienicky předány u vchodu.  
Milí spoluobčané,
Z důvodů zavedených opatření byly letos omezeny veškeré akce knihovny, včetně školení a knihovních
porad, které se konaly převážně on-line.  
jak již všichni víte, knihovna se nyní nachází v nových prosto
Městyse
Chudenice,
které
jsouknihovna,
nejen lépekterá
dostupné
V letošním roce jsme využili pouze jednu dotaci a to knihy
zdarma
z projektu
Česká
nabízíobčanům (
přes dvůr),
ale jsouna
i mnohem
lépe
vytápěné
a je zde příjemné
knihy českých autorů.  Třikrát jsme využili nabídku klatovské
knihovny
zapůjčení
knih
z Výměnného
studování
knih
a
časopisů.
fondu jejich knihovny. Do fondu naší knihovny jsme kromě nově zakoupených knih přiřadili i knihy darované a to převážně knihy pro nejmenší a též cizojazyčné
knihy.
Jedná seprostředí
o romány
v angličtině,
němčině
Kromě
příjemného
nabízí
knihovna pro
své čtenáře tyto
a francouzštině.  Naopak dětské knihy a pohádky, které byly v letošním roce odepsané, byly darovány
do chudenické školky.
Tři králové
Letošní rok jsme v knihovně zahájili již po několikáté zvesela a to Tříkrálovou sbírkou, která proběhla
o víkendu 4. a 5. ledna.   Koledování jsme si rozdělili na sobotní a nedělní dopoledne, abychom moc
nenastydli. Dvě party obešly Chudenice a třetí spádové obce. Celkem jsme vybrali 22 662 Kč, za což
všem děkujeme. Doufáme, že se nám podaří i v roce 2021 sestavit koledovací týmy, situace nám to dovolí
a budeme Vás moci opět potěšit písničkou :-).









2 internetová pracoviště pro veřejnost s připojením na tiská
skype volání po celé ČR i do zahraničí (zdarma)
wifi připojení (zdarma)
kopírovací služby (za poplatek)
stávající knižní fond čítající na 7000 knih
výměnný knihovní fond z klatovské knihovny (aktuálně 150
široký výběr z nových i darovaných časopisů
NOVINKA – půjčování deskových her pro děti

K modernizaci naší knihovny bylo využito několika dotačních g
kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (V
jsme získali grant na Dokončení automatizace knihovny,
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VU3V
V polovině ledna se konala další významná událost a to promoce
našich studentek Virtuální univerzity třetího věku. Po tříletém studiu,
které bylo rozděleno na 6 semestrů, byly naše studentky pozvány
na slavnostní předání diplomů na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
  
V letošním roce jsme zahájili nové tříleté studium tématem Barokní
architektura v Čechách a počet studentů se z původních 8 zvýšil
na 15. V posluchárně jsme se ale sešli pouze 3x a od března studium probíhalo pouze distančně.  Podzimní semestr jsme s ohledem
na stávající situaci ani neotevřeli a přesunuli ho, tak jako mnoho jiných knihoven, na jaro příštího roku. Naše studentky se mohou těšit na téma Rituály královských evropských rodů. Pokud by se našli
další zájemci o studium, které probíhá 1x za 14 dní, vždy ve středu
od 13-15 hodin, přihlaste se v knihovně.
Akce knihovny
V letošním roce se konaly pouze dvě besedy a jedna vycházka.
- 14. února Krajina Chudenicka – jednalo se o veřejnou prezentaci k výstupům z realizované studie využití a ochrana krajiny
na Chudenicku. Studii nám představily Ing. Jana Michálková
– EKOPOD Ekologie podniku s.r.o. a Mgr. Ivona Matějková
– Ořešák – spolek pro ochranu přírody, které tuto studii vypracovaly na žádost Městyse Chudenice.
- 28. února Chudenice či Choděnice - beseda s autory nově
chystané publikace o historii Chudenic, Janem Drnkem
a Otou Brachtlem. Ti nás seznámili jak s nově chystanou knihou, tak i s historií Chudenic od prvního osídlování po začátek republiky. Druhá část besedy plánovaná na duben 2020 se již nemohla uskutečnit. Tato beseda je
však stále v plánu
- 9. března My fair lady – divadelní zájezd do Plzně. Operetní představení se konalo v plzeňském divadle Pluto a všem se nám moc líbilo. Měli jsme také veliké štěstí, jelikož představení se hrálo v pondělí
a od úterý 10.3. byla již divadla, kina a ostatní kulturní zařízení zavřena.  
- 6. června se uskutečnila akce Chudenice dokořán aneb Po stopách Jana Roubala. Na této akci se
podílela Knihovna městyse Chudenice společně s Muzeem Josefa Dobrovského a Areálem Bolfánek.
Jednalo se o pochod naším městečkem a Žďárem, kde se na připravených stanovištích lidé dozvěděli
o životě Jana Roubala, hádali hádanky, skládali puzzle a pod. Přesto, že celý den byla veliká zima a déšť,
účast byla veliká.
- 4. října byla v rámci cyklu Vycházky nejen po krásách Chudenicka vycházka k mohylám ze střední doby bronzové s archeologem Petrem Kastlem. S ním jsme se společně vydali
z Chudenic přes Výšeňsko k úpatí vrchu Staré lesy, kde se
mohyly nachází. Zde proběhla „přednáška“ a poté jsme se
přemístili, část pěšky a část v kočáru, do nedalekého Přetína,
kde byl zajištěný oběd a bowling.
- 30. prosince se tradiční Zimní vycházka okolo Chudenic bohužel, kvůli nouzovému stavu neuskuteční.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Knihobudka
V lednu letošního roku také proběhlo velké třídění knih ve skladu knihovny, kde byly zredukovány knihy,
které zde zůstaly ještě ze zásob knihovny plzeňského pivovaru nebo byly darovány z pozůstalostí. Do knihobudky, která se nachází v přízemí úřadu městyse Chudenice, tak přibylo na 30 beden knih, které byly
následně nabídnuty veřejnosti volně k odběru.  
Ráda bych zmínila ještě jednu důležitou věc, a to, že od dob fungování knihobudky klesá z pochopitelných
důvodů i počet knihovních výpůjček. Nicméně mne těší, že se tato služba veřejnosti stala u našich občanů
tak oblíbená.

Sovička
Obě covidové vlny se dotkly i našeho
dětského klubíku Sovička. Ve třídě se
tak děti sešly jen párkrát a od května do září se s nimi rodiče vydávali na společné vycházky do přírody
nebo na dětské hřiště u Sokolovny. O prázdninách se konaly dva výlety. Jeden do parku u klatovské
kolonády a druhý do lesoparku Martinská stěna u Dobřan. Klubík Sovička probíhá každou středu od 9-11
hodin v budově úřadu městyse.
Tvořilka
Na kroužku Tvořilka se vyrábělo hlavně v zimních měsících a pak až koncem května. Letošní rok je zajímavý tím, že na kroužek chodí více chlapců než dívek. Jak v červnu tak i pak v září jsme se hlavně vydávali
na výlety po okolí, k Černému kříži, na Bolfánek, atd. Vycházek s kroužkem se účastnili i někteří rodiče.
Během těchto vycházek si vyprávíme o historii a zajímavých místech Chudenic. Letos jsme museli oželet
i tradiční přípravu výrobků na vánoční trh u příležitosti Rozsvícení stromečku.
Noc s Andersenem
Celorepubliková akce Noc s Andersenem byla tentokráte nahlášená na 27. března, ale z důvodu nouzového stavu se i tato akce nemohla uskutečnit. Děti, které se těšily na Noc s Harrym Potterem, byly velmi
smutné, proto jsme se jí rozhodli přeložit na sobotu 12. září a i tak jsme se nevyhnuli dalším opatřením.
Jelikož byl omezen počet lidí na vnitřních akcích, rozhodli jsme se na poslední chvíli, že to již podruhé
rušit nebudeme a přesuneme celou akci ven.  A tak se ven přesunuli nejen profesoři Bradavické školy,
ale i jejich třídy, kabinety a všichni studenti. Počasí nám přálo a my si užili hezké odpoledne, kterého se
účastnilo 26 dětí. Bohužel nás zaskočila brzy tma a my nestihli odehrát turnaj ve famfrpálu. Až to ale bude
možné, sezveme bradavické studenty do tělocvičny a turnaj si užijeme :-)
Celorepublikově byla Noc s Andersenem přeložená na 9. října, kdy byl již další nouzový stav a noc proběhla jen u dětí doma, kde si s rodiči četli knihy. Jsem ráda, že my jsme ji stihli a i pěkně užili.
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Ukliďme Česko
Akce Ukliďme Česko, které se účastní všechny chudenické spolky, byla plánována na sobotu 14. března.
Na poslední chvíli se však změnila opatření a vyšel zákaz shromažďování nad 30 osob. Z těchto důvodů
byla tato akce oficiálně zrušena. V sobotu se přesto sešli zástupci spolků, kteří se v malých skupinkách
vydali na úklid okolí. Pomocí těchto dobrovolníků bylo zlikvidováno několik černých skládek. A to skládka
v rozlivu Bezpravovického potoka, skládka na Hájku, byla vyčištěna stará úvozová cesta z Hradčan a stará
cesta u Mlázovského vršku směrem ke Slatině. Dále pak byly vyčištěny příkopy podél cest na celém našem katastru.
Krizový štáb městyse Chudenice
Ve středu 11. března byl z rozhodnutí vedení městyse Chudenice zřízen Krizový štáb, jehož vedením byla
pověřena paní Lenka Homolková. K dispozici jí byli členové hasičského sboru a několik dobrovolníků,
kteří se přihlásili na výzvu městyse pomocí infokanálu. Ve čtvrtek 12. byl vyhlášen Nouzový stav a v pátek
ráno krizový štáb začal jednat. Pomoc byla zaměřena na seniory 65 +, kteří mají v naší obci trvalý pobyt.
Z dvou set seniorů bylo vybráno 91 osob, kteří přímo v Chudenicích nemají žádné příbuzné. A to i ti,
kteří mají příbuzné v nedalekých obcích a to z důvodu možného náhlého uzavření městyse. Byl sestaven
dotazník, vytištěny letáky s nabízenou pomocí a 5 dobrovolníků vyrazilo do ulic. Senioři byli upozorněni
na nabízenou pomoc při zajišťování základních potřeb, jako je odvoz k lékaři, vyzvednutí léků v lékárně, zajištění ochranných pomůcek a nákupu. Dobrovolníci dále s každým vyplnili dotazník a ujistili je, že budou-li cokoliv potřebovat, stačí se na ně pomocí telefonu obrátit. Po vyhodnocení dat z dotazníků bylo jisté,
že všichni dotázaní budou potřebovat ochranné pomůcky. Mezitím se nabídlo několik žen, že pomohou
s šitím roušek. Jelikož zásoby v klatovských galanteriích nestačily pokrývat poptávku, byl použit materiál
na roušky ze skladu Knihovny městyse Chudenice. Během několika dní se přidávaly stále nové „švadlenky“ a tak bylo dost roušek jak pro seniory, tak i pro ostatní občany Chudenic. Ti si mohli roušky vyzvednout
na úřadu městyse. Celý následující týden se dobrovolníci scházeli a balili roušky a rukavice do připravených sáčků a následně je roznášeli potřebným. Po několika dnech byla situace klidná, možnost nákupu
využila pouze 1 seniorka, o vyzvednutí léků v Klatovech požádali 3 senioři. Po těchto zkušenostech byl
krizový štáb ustálen na 5 členech. Nebylo tedy nutné využít pomoci hasičského sboru v zajišťování a rozvážení nákupů, kdy byl připraven rozpis služeb a každý den byla k dispozici krizovému štábu jiná dvojice
pomocníků. Za hasiče se stálé dobrovolné pomoci ujala dvojice Simona Pejšlová a Ota Göttinger, dále
pak Drahomíra Bouberlová a Kristýna Soukupová. Velké díky patří nejen členům krizového štábu, ale
i všem, kteří se zapojili do výroby roušek nebo darovali materiál k jejich výrobě. Všechny švadlenky pak
dostali od městyse Chudenice jako poděkování krásnou jarní květinu.
Rozsvícení vánočního stromečku
Tak jako mnoho jiných akcí nemohla se konat ani tato všemi oblíbená událost. Stromek
přesto svítí a je obohacen i o velmi krásný betlém. V pátek dopoledne před prvním adventem pomohly ozdobit stromeček děti z mateřské školky a odpoledne vedle něj dobrovolníci
z řad hasičů, spolu s panem starostou a paní
knihovnicí, postavili a nazdobili betlém. Ten se
společně se stromečkem rozsvítil v neděli 29.
listopadu. Sochy jsou z podzimního řezbářského sympozia, které se uskutečnilo v září v Areálu Bolfánek. Pannu Marii a Josefa vyřezali Jana a Arian
Firouzovi a Petr Krejcar. Krásné jesličky dodal truhlář pan Josef Kocián z Chudenic.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, štěstí a pevné zdraví.
Lenka Homolková - knihovnice
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Uplynulý rok byl pro Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského
v Chudenicích rokem neobvyklým. Turistickou sezónu a provoz celého zařízení
totiž jako vše v naší zemi ochromila pandemie Covid 19 a s ní související mimořádná opatření a nouzový stav, který zasáhl do začátku a konce sezóny. Muzeum a výstavy jsme mohli otevřít až 11. května a zámek s klasickými prohlídkami
s průvodcem pak  od 25. května. Vše se po poměrně pěkném létě, kdy to vypadalo, že doženeme finanční ztráty za duben a polovinu května, muselo z nařízení
vlády  znovu uzavřít 12. říjnem.
Musím přiznat, že pro nás na zámku to byl
z tohoto důvodu rok hodně složitý. Nedalo se prakticky plánovat a spousty připravených akcí se muselo přesouvat, měnit
a nebo rušit.   Přišli jsme o velikonoční
program i chystané slavnostní zahájená
turistické sezóny s oslavou výročí 120
let zahájení autobusové dopravy v Chudenicích. Nemohli se uskutečnit dva plánované koncerty na nádvoří a to folkové
legendy Vojty Kiďáka Tomáška a koncert
vážné hudby. Zrušen musel být Den medu
a včel a Den přírody. Obě tyto akce jsme
museli hodně okleštit. Do poslední chvíle
jsme netušili, zda se u nás bude moci vůbec uskutečnit podzimní výstava zahrádkářů. Přišli jsme o ukončení sezóny, kdy se plánovaly noční oživené
prohlídky a výstava čertů, andělů a zámeckých skřítků. Přesto máme za sebou 13 kulturních akcí a 5 výstav.
Velmi úspěšné byly všechny naše výstavy. Třeba ta - Vzorná hospodyňka
- na které jsme spolupracovali s Janem
Saukem z Muzea Krásné časy Chodová
Planá a Jarmilou Strakovou z Andělic.
Na tuto výstavu dorazilo za měsíc a půl
téměř 1 500 mávštěvníků. A podobné
to bylo s výstavami obrazů Zuzany Honsové a entomologickou výstavou Zbyňka
Kejvala z Muzea Chodska – Po stopách
brouka Pytlíka nebo výstavami denivek
a zahrádkářskou výstavou. Z akcí vzpomeňme mimořádně bohatý program
o pouti, kdy jsme měli barokní sobotu s dobovým řemeslným trhem, tanci,
módní přehlídkou, barokními hrami šlechty, nebo středověký den s ukázkami  soubojů, zbraní, výcviku
dravců. Letos se na nádvoří konalo I několik divadelních předsttavení.  Divadlo Bolešiny přivezlo komedii  
Dalskabáty hříšná ves, divadlo z Břežan u Horažďovic zas slavného Sluhu dvou pánů, divadlo z Nýrska Tři
mušketýry a nechybělo tradičně ani maňáskové představení pro děti. Letos došlo ke změně v souboru,
který pro nás leta připravoval noční oživené prohlídky. Tentokrát je připravovala skupina historického šerwww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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mu Morgana von Maxberg. Musím ocenit
jejich naprostou profesionalitu při přípravě a samotném průběhu celé akce i to,
jakým způsobem přistupovali k pobytu
v interiérech našeho zámku, kde hráli
jednotlivé scénky. Klobouk dolů a moc
jim za to děkuji. Také ohlasy na jejich
představení byly kladné. Připomněli jsme
si letos  také výročí narození chudenického rodáka, entomologa prof. Jana Roubala a to jak turistickým pochodem, tak
vzpomínkovým dnem za účasti jeho rodiny a dalších hostů. Nechyběly ani přednášky o jeho životě a díle, za což děkuji
zejména panu Stanislavu Benediktovi ze
západočeské pobočky České entomologické společnosti a panu Zbyňkovi Kejvalovi z Muzea Chodska v Domažlicích. Velmi povedený byl den piva, při kterém se konalo slavnostní
otevření nové expozice v našem muzeu, kde se věnujeme hospodám a pivovaru v Chudenicích. Díky za to
patří Janu Jirákovi, archiváři Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, se kterým jsem na této expozici spolupracoval. A dík patří I Pivovarskému muzeu v Plzni, které nám zapůjčilo některé exponáty. A takto
bychom mohli pokračovat dál.
Všechny tyto akce bychom, ale nezvládli bez pomoci našich průvodců a přátel. Letos na zámku kromě
kastelána, byli tři průvodci. Poděkovat musím Jitce Egermayerové, Pavlu Mrázovi a Bc. Martinovi Buškovi.
Výrazně nám při akcích pomohla také Martina Pouzová a Šárka Blechová. Ve dvou, třech lidech se totiž
žádná akce nedá uskutečnit, pokud k tomu všemu běží ještě klasický zámecký provoz, který zahrnuje
dva prohlídkové okruhy s průvodcem, výstavu a muzeum. Poděkovat se sluší také Liborovi Markovi, který
s některými akcemi pomohl coby moderátor.
Na zámku se letos také filmovalo a to některé scény do pověstí pro dokumentární televizní seriál Záhady
českých hradů, který vysílá stanice CS Film. Natáčelo se zde dva dny a to ve sklepení a zbrojnici. Návštěvníci našeho zámku tak mohli filmařům nahlednout přímo pod pokličku.
To, že jsme otevřeli o jeden a půl měsíce déle než bývá obvyklé a skončili dříve, však neznamenalo, že
jsme na zámku nic nedělali. Využili jsme této doby k různým úpravám a opravám, na které jindy nezbývá
čas. Zmínit musím ale okolnost, že jsme letos přišli o jarní brigádu dobrovolníků, kteří k nám jezdí více než
25 let. Dokončena byla podlaha v obranné baště, kde vznikla expozice útrpného práva, včetně dřevěného
zábradlí. Novou podlahu máme také v muzeu, kde se nám objevila plíseň. Natřeno bylo schodiště, vstupní
brána a dveře, vyměněny byly vitríny v muzeu za nové včetně jejich obsahu. Více se tam nyní věnujeme
osobnosti Jaroslava Kvapila a Jana Roubala, věnujeme se židovským rodinám a živnostem a obchodům.
V proměně muzea budeme i nadále pokračovat v příštích letech. Chceme, aby muzeum získalo nové
návštěvníky, což se nám už letos podařilo. Letos totiž do muzejní části přišlo více návštěvníků než do zámeckých interiérů. Přicházelo také více rodin s dětmi a zájem byl mimořádně také o prohlídky kostela.
Vyčištěn byl prostor za zámkem, který bychom včetně zahrady chtěli zpřístupnit veřejnosti již v příštím
roce. Techničtí pracovníci obce zde vybudovali hradbu mezi zámkem a školkou a tím nám otevřeli další
možnosti k jejímu využití v rámci kulturních a společenských akcí. Zahrada byla průvodci vyčištěna od náletových křovisek, za pomoci težké techniky pana Stingla byly vytrhány kořeny a převozeny hromady kamení a žulových kvádrů na které lidská síla nestačí. Navezla se potřebná zem a brigádníci upravili zahradu
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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pro jarní výsev trávy. I za tuto snahu všem zůčastněným děkuji. Malá zahrádka u zámku letos květla a byla
udržována Veronikou Mrázovou a Jitkou Egermayerovou. Velký kus práce při pomoci na údržbě zámku
a čištění pak měli bratři Mrázové – Pavel, David a Miroslav ale také Adam Žežula a další. Sám kastelán
bohužel na všechny práce v takovém množství, v jakém se udělali nestačí a bez pomoci brigádníků by se
ani realizovat nemohli. Také úklid listí je poměrně náročnou činností. Tam je třeba za pomoc poděkovat
členům Českého zahrádkářského svazu Chudenice.
Máme před sebou ale poměrně důležité rozhodování. Oproti loňskému roku a stavu na začátku roku letošního, se totiž zhoršil statický stav budovy zámku a některých místností, jako je například Andělský pokoj,
lovecký salónek a podobně. Praská zdivo v klenbě poklady, knihovny, vstupní haly a na dalších místech.
Opadává omítka hlavní zámecké budovy. To vše je následek let minulých, kdy se od předchozího vedení
městyse Chudenice převzal zámek ve stavu, kdy nebyly dokončeny potřebné statické práce na zajištění
budovy. Ty byly totiž udělány “jen na oko” a až nyní, při zhoršování stavu budovy a po šetření na místě se
statikem i památkáři, bylo konstatováno, že na půdě nejsou aktivovaná táhla a nejsou dokončeny práce
které mají zajistit tuhost římsového zdiva a tím zajistit statiku budovy tak, aby se dále nezhoršovala. Bez
dokončení statiky nelze dojít k další fázi a tou je oprava omítek hlavní zámecké budovy, které by jí dali, pro
zvýšení turismu tolik potřebnou exkluzivitu.
V současné době tedy vedení městyse
Chudenice v součinnosti se Správou
starého czerninského zámku – Muzea
Josefa Dobrovského v Chudenicích, památkáři a odborníky pracuje na přípravách potřebných povolení a podkladů
pro projekty, jejihž prostřednictvím se
pokusíme na začátku nového roku zajistit
potřebné finannčí prostředky na zajištění
statiky a doufejme že i části omítek, alespoň   vstupu do zámku včetně zajištění
sgrafitových omítek pod stávající (žlutou) omítkou restaurátorem. Tyto práce
se z důvodů nedostatku finančních prostředků  několik let odkládaly. Stav je ale
však alarmující a nelze tyto práce neustále odsouvat a valit je před sebou do dalších let.
Vypracujeme také dlouhodobý plán oprav zámku, který potřebujeme k plánování dalších postupů a realizaci prací tak, aby náš společný cíl -  “opravený zámek” - měl konkrétní termín.
Zámek a muzeum jsou od roku 1945 místem, které má za úkol reprezentovat městečko Chudenice a jeho
historii a tradice. Zámek už dávno není “mrtvou kulturou”. Zámek žije, jeho akce každoročně lákají tisíce
návštěvníků, rodáků a významných osobností z celé republiky i ze zahraničí. Vynakládáme nemalé finanční prostředky do reklamy, propagace a provozu celého areálu. Zámek si zaslouží zachránit a držet pro
generace příští. Patří do Chudenic, je naší součástí a my na Správě zámku děláme vše proto, aby se návštěvníkům u nás líbilo a odváželi si z Chudenic nezapomenutelné zážity. O tom, že se nám to daří, svědčí
zápisy v návštěvní knize. Teď je na vedení městyse Chudenice, udělat vše pro jeho záchranu a dokončení
všech potřebných prací. Zámek sem totiž patří stejně jako hřiště, hasičská zbrojnice, Sokolovna, Bolfánek, kaple sv. Anny a další. Tak snad se to podaří.
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A teď z jiného soudku. Vydána v letošním roce byla za finanční pomoci městyse Chudenice kniha: “Chudenice, tak jak je znám já” a kalendář na rok 2021. Na obou projektech jsme se jako zámek podíleli.
A na závěr mi dovolte, abych alespoň krátce nastínil rok 2021. Pokud vše půjde jak má, plánujeme po loňské výstavě Vzorná hospodyňka výstavu věnovanou historii svateb a svatebních zvyklostí za posledních sto
let, včetně výstavy svatebních oznámení, šatů, doplňků, kytic atd. Připravujeme výstavy obrazů Ladislava
Turnera, Jaroslavy Papežové, chceme opět připravit barokní den a ve spolupráci s hradem Švihov připravujeme společný projekt v rámci roku osvícenecké šlechty, kdy připomeneme Czerníny jako milovníky
a propagátory umění, hudby, malířství, divadla a jako zakladatele parků a přírodních skvostů.
Co se týče archivu Muzea Josefa Dobrovského tak letos byla zřízena k archivu studovna s potřebným
technickým zázemím a rozšiřovali jsme spisovou agendu o další vzpomínky pamatníků včetně fotodokumentace. Letos jsme vyhledávali podklady pro seminární a diplomové práce, pro knihu o Chudenicích
a dalším zájemcům celkem 18 x (loni 4 x). I tato činnost nám zabere poměrně dost času.
Vážení spoluobčané. Srdečně Vás zveme na prohlídku zámku a muzea, zveme vás na chystané akce
a výstavy. Vše co na zámku děláme, děláme hlavně pro Vás. Přejeme Vám hodně zdraví, stěstí a osobní
pohody a ať je ten nový rok pro nás všechny klidnější.
Ludvík Pouza – správce Starého czerninského zámku – Muzea Josefa Dobrovského
a Archivu Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE
Další kalendářní rok se chýlí ke konci, ráda bych vás
tedy seznámila s činností Mateřské školy Chudenice
za uplynulých dvanáct měsíců. V první řadě bych chtěla poděkovat za spolupráci zaměstnancům naší školky,
všem rodičům, dětem, vedení obce, sponzorům i dalším lidem, kteří přispěli k chodu naší organizace.
Společnými silami se nám podařilo překonat rok, který byl pro nás všechny velmi složitý, především
v souvislosti s pandemií koronaviru, jež zcela zásadně ovlivnila životy nás všech. Z tohoto důvodu
jsme byli nuceni omezit řadu plánovaných aktivit, na které se děti, ale i rodiče těšili. Primárním cílem
však bylo zajistit chod školky za dodržení všech hygienických opatření.
Jsem velmi ráda, že se podařilo alespoň nějaké aktivity uskutečnit. Stále slavíme společně svátky i narozeniny, čteme pohádky před spaním, snažíme se chystat pro rodiče a děti řadu soutěží.
Organizujeme projektové dny, ať ve školce nebo mimo školku, za pomoci odborníků z praxe (zdravé dýchání, jóga v solné jeskyni, co má medvídek v bříšku, návštěva SÚSPK, návštěva organizace
Podej nám ruku, atd….).   Také jsme navštívili novou hasičskou zbrojnici v Chudenicích, kde jsme
strávili společně s místními hasiči celé dopoledne a velmi se nám všem líbilo.  Na začátku roku jsme
mohli alespoň absolvovat divadelní představení, jak u nás ve školce, tak v divadle v Klatovech. Měli
jsme naplánovanou i řadu setkání rodičů s dětmi (dýňování, jablíčkový den, pasování předškoláků
na prvňáčky, vánoční odpoledne ve školkovské kavárničce…). Bohužel jsme některé akce z důvodu
pandemie nemohli uskutečnit.
Snažíme se stát dobrou mateřskou školou, ve které jsou zdravé, šťastné a spokojené děti. Při práci
s dětmi vycházíme z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi a mezi učitelkou a rodiči. Věřím, že se
nám to daří, což potvrzuje anonymní průzkum i čísla – pro školní rok 2020/2021 se k zápisu přihlásilo šest nových dětí, z nichž jich bylo přijato bohužel jen pět, z důvodu kapacity školky. V tomto
školním roce se vzdělává rovněž pět předškoláků. Chudenická školka má v tuto chvíli obsazených
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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všech 28 míst, což je naše aktuální maximální kapacita. Pro nadcházející školní rok 2021/2022 bychom tedy rádi uvítali u zápisu do naší mateřské školy nejméně stejný počet rodičů se svými dětmi
jako tomu bylo letos.
I přes řadu komplikací způsobené pandemií jsme pokračovali ve vylepšování vnitřních i venkovních
prostor. Ve zmiňovaném období jsme s velkou pomocí zřizovatele vyměnili podlahu v herně školky.
Pořídili jsme nové kryty na radiátory. Dětskou hernu a šatnu jsme vybavili novými skříňkami a pořídili
relaxační bazének s kuličkami, který se u dětí stal ihned velmi oblíbeným. V nejbližších dnech budeme realizovat i vybudování dětského relaxačního koutku.
Ke změnám došlo i na zahradě, kde se snažíme, pokud to počasí dovolí, trávit co nejvíce času. Novými herními prvky jsou pružinové houpačky, vahadlová houpačka, skluzavka s motivem lodě a didaktický domeček.
Našim cílem rovněž zůstává, aby měli všichni rodiče dostatek informací o tom, co se ve školce děje
a plánuje. Podařilo se nám vydat druhý díl našeho „školkovského časopisu“, který shrnul celý školní
rok a připomněl, co všechno jsme se během něj naučili, co jsme vyráběli a společně prožili.
Dalším krokem je modernizace internetových stránek, včetně virtuální prohlídky, do které jsme se
pustili v posledních měsících. Věřím, že budou nyní pro všechny přehledné, aktuální a každý na nich
najde požadované informace. V dnešní době považuji funkční webové stránky za naprostou samozřejmost a věřím, že to rodiče ocení.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřála především pevné zdraví. To je ta nejdůležitější věc a zároveň předpoklad pro to, abychom se brzy zase mohli všichni setkávat třeba i na akcích pořádaných
naší mateřskou školou.


Štěpánka Jílková - ředitelka MŠ
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STUDIE VYUŽITÍ A OCHRANY KRAJINY CHUDENICKA

V těchto dnech je tomu právě rok, kdy
jsme odevzdávali v Chudenicích výsledek našeho téměř ročního snažení –
„Studii využití a ochrany krajiny Chudenice“. Krajinářská studie byla zpracována
na základě objednávky a ve spolupráci s
vedením městyse a měla tři hlavní cíle. Za
prvé – formulovat hlavní zásady využívání
krajiny pro zachování stávajících hodnot
jednotlivých složek životního prostředí.
Za druhé – specifikovat možnosti zlepšení stavu a funkce jednotlivých krajinných
složek (péče o zeleň, budování malých
vodních nádrží ve vhodných lokalitách,
zlepšování kvality zemědělské půdy). Za Polní cesta z Chudenic k Výšensku – úsek k doplnění
třetí – vyhledat vhodné finanční nástroje oboustranné aleje
pro financování navržených opatření.
Předmětem zájmu byly pozemky ve vlastnictví městyse. V rámci terénních průzkumů bylo vyhodnoceno 31
nejvýznamnějších lokalit, pro které byla navržena opatření směřující ke zlepšení stavu každé z těchto lokalit. Na základě terénních prací a vyhodnocení dostupných podkladů  byly dále vymezeny nejvíce problematické oblasti správního území městyse, korespondující s rozsáhlými intenzivně zemědělsky využívanými
plochami zemědělské půdy v severozápadní a jižní části správního území. Práce byly završeny návrhem
osmi krajinářských opatření, která zahrnovala výsadbu alejí podél stávajících nebo k obnově navržených
polních cest (4 lokality), vybudování malých vodních nádrží (tůní – 3 lokality) a dále vybudování sedimentační nádrže za účelem zamezení splachů znečištěných vod do nivy Bezpravovického potoka.
V letošním roce byla naše činnost zaměřena na uvedení závěrů studie do praxe. Ve spolupráci s vedením
městyse byly jako prioritní oblasti vyhodnoceny:
1. Příprava podkladů pro uzavření pachtovních smluv zajišťujících ochranu kvality propachtované půdy a
pro jednotný postup vlastníků zemědělské půdy vůči uživatelům (pachtýřům);
2. Příprava podkladů pro registraci významných krajinných prvků (VKP) na přírodovědecky cenných lokalitách;
3. Příprava projektů výsadby alejí a realizace tůní v navržených lokalitách;
4. Příprava podkladů pro obnovu polních
cest včetně prověření možností převodu
v případě vlastnictví jiných subjektů (ČR
– Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, ČR – Státní pozemkový úřad,
Lesy České republiky, s.p.);
5. Monitoring dotačních příležitostí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně
složité a dlouhodobé úkoly, bylo nutné
práce rozdělit na etapy.
Přes některé nepříznivé okolnosti objek-

Lokalita jižně od Lučice – obnova polní cesty

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

Chudenický zpravodaj 2020 

23

tivního i subjektivního charakteru, které
negativně zasáhly do stanoveného harmonogramu prací, se v letošním roce
podařilo pokročit ve všech vymezených
oblastech. Ve spolupráci s vedením
městyse a právníkem bylo formulováno
znění pachtovní smlouvy, které zohledňuje zájmy vlastníka minimálně na uchování základních vlastností zemědělské
půdy, které určují její úrodnost. Proběhla
jednání se společností Statek Sobětice
s.r.o. jako nejvýznamnějším pachtýřem
pozemků ve vlastnictví obce směřující k
podpisu dodatku k smlouvě o pronájmu
pozemků, který bude realizován v nejbližší době. S cílem sjednotit postup vlast- VKP Úvary II u Bezpravovic – prstnatec májový (Daníků zemědělské půdy byly prověřeny ctylorhizza majalis) patřil dříve k našim nejvíce rozšířemožnosti založení pozemkového spolku ným orchidejím
v Chudenicích. Byly upřesněny výsledky terénního průzkumu lokality Úvary II
v kat. území Bezpravovice s výskytem
bohaté populace zvláště chráněného
druhu české orchideje prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a na jejich
základě je připraven podnět pro Městský úřad Klatovy k registraci lokality jako
VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Z plánovaných projektů krajinotvorných opatření je
zpracován projekt dosadby aleje při polní
cestě z Chudenic k samotě Výšensko. S
ohledem na plánovanou možnost financování projektu z Programu péče o krajinu byl tento projekt předběžně konzul- Projednávání obnovy polní cesty se zástupci Městyse
tován s příslušným pracovištěm Agentury Chudenice, za účelem rozčlenění souvislých lánů zeochrany přírody a krajiny v Plzni, která je mědělské půdy pod obcí Lučice
administrátorem žádosti o dotaci. Další
rozpracovaný projekt se týká prodloužení Aleje mládí přes dosud využívané plochy orné půdy směrem
k Cestě Šmilovského a dále na Bolfánek. V rámci přípravy obnovy polních cest zrušených při scelování
zemědělských pozemků byly získány základní informace týkající se možnosti převodu pozemků ve vlastnictví ČR a za účasti vedení městyse byl proveden terénní průzkum předmětných lokalit, při kterém byly
upřesněny konkrétní trasy pro obnovu polních cest.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkování představitelům obce za vstřícnost a vyjádřit přesvědčení, že v
nadcházejícím roce 2021 se z konkrétních výsledků vzájemné spolupráce budou moci těšit jak obyvatelé
městyse, tak i návštěvníci, kteří každoročně přijíždějí na Chudenicko s cílem objevovat a obdivovat jeho
přírodu a historii.  
ing. Jana Michálková - EKOPOD Ekologie podniku s. r. o.
Mgr. Ivona Matějková - Ořešák - spolek pro ochranu přírody, z. s.
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KNIHA O DĚJINÁCH CHUDENICKA

Vážení obyvatelé chudeničtí,
Kniha o historii vaší obce je v podstatě hotova. Původní předpoklad o rozsahu asi 400 stran formátu
A4 jaksi nevyšel, a samotná historie se nám rozrostla asi na 730 stran. Materiálu, který je třeba zařadit
do kontextu dějin, se prostě našlo příliš mnoho, a ještě leccos chybí. Ale již je to ucelený příběh, který stojí
za vyprávění. K tomu se bokem, jakoby sama, vytvořila příloha o 115 stranách obsahující historie všech
domů a staveb obce, o nichž se podařilo nějaké informace získat. Proto jsme dospěli k závěru, že publikaci bude nutné vydat ve dvou dílech. Bylo by škoda dílo nějak radikálně krátit a omezovat. I tak budou
mít mnozí z vás pocit, že by se tam mělo ještě něco připsat, že ještě něco chybí, že je škoda, že jsme se
nezeptali, protože by nám to byl ten či onen pamětník řekl.
Pročetli a analyzovali jsme tisíce stran obecních knih a kronik, farní kroniky, školních kronik, historických
materiálů černínského archivu, dobový tisk a noviny, volební statistiky, staré české kroniky, zápisy rad
a zastupitelstev, vzpomínky pamětníků, studie stavebních projektů obou zámků, berní ruly, katastry, zpovědní seznamy atd. Zkoumali jsme staré fotografie a identifikovali některé dnes již neexistující objekty.
Zpracovali jsme řadu medailonků a životopisů významných osobností Chudenic.
Základní text je tedy hotov, nyní se bude v konzultacích s vedením obce, s panem kastelánem a paní knihovnicí dolaďovat a doplňovat. Budou se dohledávat materiály, které jsme nenalezli, ale víme, že někde
být musí. Na rozsah a úpravu textu to ale již velký vliv mít nebude. Pár míst si ještě musíme vyfotit, doplnit
pár seznamů spolkových funkcionářů, opravit naše případné chyby a omyly.
Také grafická podoba knihy i obálky je již vytvořena. Poté, kdy se s vedením obce shodneme na tom, že
právě toto je definitivní podoba knihy, doladíme detaily a nastoupí jazykový korektor, který bude nejméně
měsíc napravovat naše gramatické nedostatky. Nu, a pak tiskárna. Někdy během jara či počátku léta
by mohla být kniha vydána, nebo alespoň její první díl, který by mohl obsahovat dějiny obce od pravěku
do roku 1948. Druhý díl by pak obsahoval děje do dnešních dnů plus přílohu historie domů a dvorů.
Máme za sebou více než roční detektivní i tvůrčí práci, ale dělali jsme ji s velkým potěšením a zaujetím.
Víme toho o Chudenicích tolik, že bychom mohli kdykoliv začít dělat turistické průvodce po vaší obci
a okolí. Těšíme se, až bude kniha venku a my ji společně s vámi uvedeme do života.



Jan Drnek - ředitel STREET z. s. Plzeň.
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI

Vážení občané a přátelé chudenických hasičů.
Dovolte nám, abychom vás seznámili s činností chudenických hasičů, za rok 2020.
Chudenický zpravodaj 2020
Začneme přehledem událostí JSDH k datu 30.11.2020:
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Mimovýšeuvedenéinformaceovýjezdechchudenickéjednotky,bylichudeničštíhasičiaktivníivdalších
oblastechspadajícípodjejichřádnéfungování:
Mimo výše uvedené informace o výjezdech chudenické jednotky, byli chudeničští hasiči
• 14.01.2020proběhlvýcviklezeckéskupinynatéma:Záchranazraněnéholezce.
aktivní i v dalších oblastech spadající pod jejich řádné fungování:
• 17.01.2020proběhlvýcviklezeckéskupinynatéma:Rizikovékácenístromů
• 2
 4.01.2020seuskutečnilhasičskýplesSDHChudenice.Všemzúčastněnýmděkujemezapodporu
našehosboru.
• 01.02.2020proběhlvýcvikaškoleníjednotkynatéma:Spojováslužba
www.chudenice.info · email: info@mestyschudenice.cz · tel.: 376 398 211 - 29
• 0
 7.02.2020seTFAtýmvesložení:PetrUrbanaVáclavFremuthzúčastnilizimníhosoustředěnínašumavskémZadově.
• 2
 9.02.2020seSDHChudenicezúčastnilinapřípravěaprůběhuchudenickéhomasopustníhoprůvodu.
• 07.03.2020proběhlvýcvikaškoleníjednotkynatéma:Dopravnívedení“C”srozdělovačemdo2.NP,
družstvo1+5.
• 0
 6.04.2020převzalajednotkanovézásahové vybavení a techniku. Jednalo se o terénní čtyřkolku, přívěsný vozík na její přepravu,
mot.pilu,elektrocentrálu,vybavenípropráci
azáchranuzvýšky,novéradiostaniceadalší
drobné vybavení usnadňující činnost JSDH.
Ctělibychomtímtopoděkovatúřaduměstyse
Chudenicezapodporuchudenickéjednotky.
• 2
 5.04.2020proběhldovozvodydoobecní
studnynahřbitově.
• 1
 9.05.2020 proběhl opět dovoz vody
doobecnístudnynahřbitově.
• 1
 7.06.2020 jsme se zúčastnili společně
sobčanySlatinynačištěníobecníhokoupaliště.
• 0
 4.07.2020proběhlabrigádapronašeměstečko.Jednaloseokácenívzrostlýchstromů,kterésvým
stavemohrožovalykolemjdoucí.
• 0
 8.07.2020 proběhla další brigáda pro naše městečko. Jednalo se o vyčerpání a vyčištění studny
nahřitově.
• 1
 8.07.2020sePetrUrbanzúčastnilsoutěžeTFA,kdeobsadilkrásné6.Místo.
• 2
 4.07.2020proběhlabrigádapronašeměstečko.Jednaloseodoplňováníhřbitovnístudnyvodou,
kterázdůvoduvelkéspotřebyvletníchměsícíchnestačiladotýkat.
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• 2
 8.07.2020 nás navštívily děti
z chudenické mateřské školy.
Bylaproněpřipravenaprohlídka naší zbrojnice, ukázka zásahu,různésoutěže,prohlídka
a ukázka techniky, občerstvení
azávěrečnépřekvapení.Dětisi
densnámináraměužily.Děkujemezajejichnávštěvu.
• 1
 4.08.2020 proběhl trénink
členůTFA,jakopřípravanakrajskousoutěž.
• 1
 6.08.2020 se Petr Urban zúčastnil krosového běžeckého závodu na 10 kilometrů, kde obsadil
1.místo.DíkyPetře…..!
• 2
 2.08.-25.08.2020proběhlcyklickýkurzpro
lezeckou skupinu, který musí lezci absolvovat
každoročně.Závěrečnýdenkurzusekonalovyproštěnízraněnéosobyzjeskyníhokomplexu.
• 2
 2.08.2020sePetrUrbanzúčastnilběžeckéhozávoduna5kilometrů,kdeseopětumístil
na1.místě.Tréninkdělámistry!
• 2
 9.08.2020seopětPetrUrbanzúčastnilběžeckéhozávoduna6kilometrů.Kvůliobrovské
běžecké konkurenci se Petr umístil “pouze”
namístědruhém.Dobrápráce!
• 0
 7.09.2020 bylo provedeno vyčerpání studny
vBezpravovicích.
• 1
 0.09.2020dovozvodydoobecnístudnynahřbitově.
• 1
 2.09.2020proběhloshromážděnídelegátůOSH,kdenászanašeSDHzastupovalipánovéLukáš
BlechaaJiříUldrych.
• 2
 7.09.2020 se Petr Urban zúčastnil plzeňského půlmaratonu. Na startu stálo přibližně 600 běžců
anášreprezentantobsadilcelkově20.místoa8.místovesvékategorii.
• 10.10.2020byloprovedenovyčerpáníavyčištěnístudnyvChudenicích.
• 1
 3.10.2020jsmepoúspěšnémabsolvovánízdravotníhovyšetřeníavstupníhokurzuvjednotcepřivítali
novéhočlenapanaPetraVachtla.PřejememumnohoNEJvjehohasičsképráci!
• 07.11.2020byloprovedenovyčerpáníavyčištěnístudnyvChudenicích.
• 27.11.2020asistovaliněkteříčlenovéustavbychudenickéhoBetlému.

Rok2020jepronásvšechnyvelicenáročný,zdůvoduopakovaněsešířícípandemieCOVID-19.Díky
opatřením,kterébylapřijataseochromilainašespolkováčinnostvSDH.ZásahyačinnostJSDHbylazachovánazapřísnýchhygienickýchpodmínek.Pocelýrokbylajednotkachudenickýchhasičůpřipravena
pomociobčanůmChudenic.Naštěstísepomocnemuselavevelkémířeuskutečnit.ProbíhalypouzerozvozyochrannýchprostředkůstaršímobčanůmChudenic.Jednotkabylajižvprvnívlněpandemievybavena
ochranýmiprostředkyadezinfekčnímiprostředkyzestranyúřaduměstyseChudeniceaHZSPlzeňského
kraje.Každýtýdenbylyzřízoványskupinyhasičů,kteříspolečnězasahovaliazjinýmičlenyjednotkynepřicházelidokontaktu.Tímnebylaochromenaakceschopnostjednotkyjakocelku.Doufáme,ževpříštímroce
sejižnebudemektomutokrokuvracet.Ipřestotovšechnovidíte,žesepodařilotentorokodvéstkuspoctivépráce.Vtomtorocejsmemuselipřistoupittakékmalézměněvprezentovánínašíčinnostivchudenickém
zpravodaji.Veškeréinformacejsouvtzv.kostce.Jelikožsenašečinnostkaždýrokzvyšuje,nemůžemezde
www.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211
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vše podrobně popisovat. Kdyby tomu tak bylo, vycházel by každý rok vedle zpravodaje chudenického, také
zpravodaj hasičský. Samozřejmě nás můžete po celý rok sledovat na našem facebookovém profilu Hasiči
Chudenice, kde máte přehled o naší činnosti, preventivně informační zprávy, zprávy týkající se plánovaných
akcí, fotek a mnoho dalšího.
Všem občanům Chudenic přejeme krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a vše nejlepší v nadcházejícím roce 2021.



Za vedení hasičů Tomáš Pfeifer

TJ SOKOL CHUDENICE
Tělovýchovnou jednotu Sokol Chudenice tvořily i v uplynulém roce dva oddíly; oddíl fotbalový, který se dělí
na muže a mládež a házenkářský oddíl, který se dělí na muže a ženy. Vedle sportovní činnosti se Sokol již
tradičně podílí na kulturním životě v obci. Rok 2020 byl však v mnoha ohledech jiný. Vzhledem k vyhlášení
pandemie byly od března 2020 zrušeny všechny sportovní a kulturní akce. Několik akcí se však do té doby
podařilo uskutečnit; 8. února oddíl házené uspořádal svůj již 21. házenkářský bál a 29. února proběhl masopustní průvod, který již tradičně připravujeme společně s chudenickými Hasiči.
Největší akcí uplynulého roku však určitě byla realizace částečné rekonstrukce sportovního areálu Na Jalovčí v rámci projektu Modernizace sportovního areálu v Chudenicích, která byla zahájena již v průběhu října
2019. Jednalo se o komplexní rekonstrukci škvárového házenkářského hřiště, které se tímto proměnilo
na hřiště multifunkční, avšak rozměrově zachováno primárně pro hru národní házené. Proměna také vznikla
na fotbalovém hřišti, které bylo srovnáno, provedena drenáž, umělé automatické zavlažování díky vybudování
hlubinného vrtu, bylo nově oseto a oploceno.
Tato rekonstrukce byla provedena na základě podané žádosti o dotaci, kterou jsme podali na MŠMT již
v roce 2018. Nejprve byla původně zamítnuta, ale v říjnu 2019 byla Sokolu ze strany MŠMT poskytnuta
v celkové výši 4.875.133,- Kč. Městys Chudenice přislíbil dofinancování této akce a poskytl dotaci v celkové
výši 2.760.000,- Kč. Z vlastních zdrojů se nám podařilo také částečné dofinancování ve výši 151.026,- Kč.
Proběhlo výběrové řízení, ve kterém zvítězila jako realizátor celé akce firma Luko-trávníky s.r.o. a v průběhu
listopadu 2019 začaly stavební práce na úpravě terénu. Před tímto byly již koncem října 2019 provedeny
práce tzv. svépomocí, kdy formou brigád bylo provedeno částečné odstranění stromových porostů kolem
areálu, při kterých nám opět velmi pomohli Hasiči. Spolupráce s chudenickými Hasiči byla doposud vždy
výborná, ale tentokrát jim patří obzvláště velký dík. Poděkování samozřejmě patří také i vedení městyse
a celému zastupitelstvu, stejně jako všem sokolům a dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu. I když situaci
komplikovala karanténa, dnes máme funkční víceúčelové hřiště a na hřišti fotbalovém houstne na rovném
placu krásný zelený trávník.
Ještě nás čeká spousta práce a také investic, ale věřím, že v Chudenicích máme hodně pracovitých, šikovných a ochotných lidí, s nimiž tzv. „všechno jde“ a získáváním vhodných dotací v součinnosti s vedením
městyse se nám povede dotáhnout komplexní rekonstrukci areálu třeba včetně výstavby nových kabin a potřebného zázemí.
A aby všechno šlo co nejlépe v příštím roce i vám všem, to vám přeji z celého srdce.


Jiřina Zoubková - předsedkyně TJ Sokol Chudenice
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ODDÍL KOPANÉ
Narok2020nebudoucelosvětovédějinyhrdé.VirusCovid19,kterýseknámuž
vprvníchměsícíchrokurozšířilzdalekéČíny,hruběovlivnilživotnaceléplanetě
arovněždrsnězasáhlidoděnívesvětěsportu,tenchudenickýnevyjímaje.
Vbřeznubylvyhlášennouzovýstav,čímžbylyzrušenyveškerésportovnísoutěže.Fotbalovásezona2019-2020takpronašehráčedefinitivněskončila,anižbyzačalajejídruhápolovina.Řídící
orgányrozhodlyouzavřeníročníkustím,ženikdonepostupujeanikdonesestoupí.Pronášklubtovdanou
chvílibyldalšínečekanýdarshůry(užkolikátý!!!),protožesesedmibodypopodzimubychomsemuselihodnětužit,abychomseodposlednípříčkyodpoutaliaokresnísoutěžproChudeniceudrželi.Přestojealejisté,
žebybylolepšíaprohráčeidivákyzábavnější,kdybychommohliosvojipříslušnostvelitníokresnískupině
bojovatnahřišti,aťužbytodopadlojakkoli.Vpernézimnípřípravěsetotižzdravéjádrotýmunatentonelehkýúkolodhodlaněasvědomitěpřipravovalo.Došloinazměnyvkádru.Našeřadyopustilvprůběhuléta
dlouholetýžolíkTomašBaxa(přestupdoKřenic),týmpakposíliliRosťaHuňáček(TJSokolSadov),brankář
RadimJanda(TJPřeštice)aopětovněbylzaregistrovánnášodchovanecDominikDuda.
Trochuvolnějisezačalovesportovnímsvětědýchat
koncemkvětna,kdyskončilahygienickáopatření
prvnípandemickévlny.Pronástobylsignálzačít
potřechměsícíchkonečněstréninkemapřípravou na nový soutěžní ročník. Vzhledem k širšímu
kádru hráčů jsme s nadějí očekávali vyrovnanější
výsledky, s větším bodovým ziskem, abychom se
nemuseli obávat sestupu hned po podzimní části
soutěže, jak tomu bylo v předchozích letech. Už
úvodníutkánívDlouhéVsiukázalo,žesnahaolepšíherníprojevnemusíbýtutopií,podlouhédobě
jsmepřivezlizehřištěsoupeřebodzavydřenouremízu.Začátkemříjnavšakpřinástupudruhévirovévlnydošlokdalšímupřerušenívšechnověrozehraných
soutěží.Stačilijsmedotédobyodehrátpouzeosmutkání,mámešestbodůajsmepředposlední.Oproti
minulým tragickým letům však tento stav dává podstatně více prostoru pro optimistické myšlenky, protoževalnoučástutkáníjsmesehráliskvalitnímicelky,okupujícímičelnípříčky.Stýmy,kterémámebodově
nadosah,bychommělipoznovuotevřenísoutěžíještědohrávat.Azdejetakézcelareálnýpředpokladzisku
dalšíchdůležitýchbodů.Způsobhrynašehomužstvajepodlouhédoběopětkoukatelný,novíhráčijsou
přínosematakjeoptimismusnamístě.StřeleckyseopětzačalodařitPavluVachtlovi,autoroviosmipodzimníchbranek,následovánjenestárnoucímMartinemStryczkem,střelcempětigólů,znichžvětšinudalsvým
typickýmzpůsobem–hlavou.
Domácí utkání sezony 2020-2021 jsme v srpnu
začalihrátvazyluTJChocomyšlnahřištivÚnějovicích. Tamtéž nám bylo umožněno i trénovat.
Je to důsledek rozsáhlé rekonstrukce našeho
sportovníhoareáluNaJalovčí,kterázačalapoposlednímpodzimnímutkáníloňskéhoroku,přesněji
4.11.2019. Po jedenácti měsících, v říjnu 2020,
proběhladlouhoočekávanáprvnísečnovéhotrávníkunasrovnanémaoplocenémhřišti.Obrazareálusezatudobuzměnilknepoznání.Stejnětak
ikvalitatravníplochy.Přisvědomitéúdržběavzorwww.chudenice.info•email:info@mestyschudenice.cz•tel.:376398211
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né péči se bude v budoucnu naše fotbalové
hřiště určitě řadit mezi
nejhezčí v okrese Klatovy.  
Zahájení provozu na novém povrchu je předběžně naplánováno na chudenickou pouť v červenci
2021. Do toho slavnostního okamžiku však bude
třeba udělat ještě mnoho
práce, hlavně při zkulturňování nejbližšího okolí
sportovišť. Objem prací bude skutečně úctyhodný a bude od členů Sokola v průběhu prvního pololetí příštího roku vyžadovat nemalé úsilí. Pokud ale půjde vše podle předpokladů, má se chudenická sportuchtivá
veřejnost v brzké budoucnosti na co těšit. Pak už bude zbývat jen vyřešit otázku výstavby nových šaten, aby
do krásy rostoucí areál dostal onu pověstnou třešničku na dortu!!! Za realizaci rekonstrukce hřiště patří velké
díky městysi Chudenice, který byl garantem a společně s MŠMT ČR i investorem celé akce. Na takovýto
počin čekali v podstatě i ti nejstarší členové fotbalového oddílu celý život.
Na sportování v novém prostředí se už určitě těší i naše lvíčata. Pod vedením skutečných fotbalových nadšenců, v čele s Vaškem „Ventýlem“ Fremuthem, se i  tento rok v rámci možností dvakrát týdně poctivě připravovali, což pak také zúročovali v ostrých mistrovských utkáních se svými vrstevníky. V turnajově organizovaných okresních  kláních už nejsou žádnými vyjukanými nováčky, dokonce se dá konstatovat, že herně patří  
do kvalitního středu. Napomohla tomu i letní fúze s týmy Kolovče a Chocomyšle, herně i organizačně teď
vše vychází na výbornou. Příslibem je mnohem širší hráčská základna a také několik talentovaných chlapců,
u nichž lze už nyní pozorovat, že v průběhu blízkých let budou důstojnými nástupci současných plejerů a že
fotbal v Chudenicích by tím pádem měl ještě dlouho dýchat.
I přes nelichotivou situaci, která maximální měrou nepříjemně ochromila sportovní a společenské dění v naší
obci, se nám podařilo v červnu uspořádat jednu mimofotbalovou  aktivitu - další ročník Běhu chudenickým
Žďárem. Tentokrát sice pouze pro dospěláky, zato s velmi pozitivním ohlasem na kvalitu tratě a na skvělou
pořadatelskou a organizační činnost. Mezi akce, jejichž zorganizování jsme museli letos oželet, patří z důvodu výše zmíněné rekonstrukce areálu obě pouťová klání – malá kopaná i tradiční nedělní utkání našich
fotbalových týmů. Rovněž se budeme asi muset obejít i bez tradičního Vánočního turnaje ve stolním tenisu,
tady však ještě zbývá malá naděje, že koncem roku vláda některá opatření uvolní.
Rok 2020 bude pomalu minulostí. Nám, sportovcům, mnoho radosti nenadělal. Budeme proto doufat
a věřit, že ten příští již bude ze sportovního hlediska počátkem nových let, která nám i našim příznivcům
umožní návrat k plnohodnotnému fotbalovému vyžití.


Pěkné svátky přeje sekretář fotbalového oddílu ing. Karol Žák
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ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ

Oddíl národní házené tvoří dvě družstva; družstvo mužů a družstvo žen. Obě družstva hrají oblastní přebor.
Jarní část soutěže byla však vzhledem ke karanténě zrušena. V létě již mohla být zahájena tréninková činnost, a to na novém hřišti s umělým povrchem. Zde také byla 23. srpna 2020 odehrána první mistrovská
utkání sezony 2020/2021. Ani tuto sezonu se však nepodařilo dohrát. Poslední utkání byla odehrána 11.
října, pak byly veškeré sportovní aktivity zakázány. Doufáme, že epidemiologická situace se brzy zlepší
a že jarní část soutěže odehrajeme v plném rozsahu a za přítomnosti fanoušků, kterým tímto děkujeme
za přízeň.
Příjemně strávené svátky přeje Jiřina Zoubková

ZAHRÁDKÁŘI - ČZS Chudenice
Rok 2020 začal pro naši organizaci smutně. Dne 3. ledna jsme se v klatovském krematoriu naposledy rozloučili s naším dlouholetým a obětavým předsedou panem Josefem Řeřichou. Jeho nečekaný odchod byl pro nás všechny velkou ztrátou. Proto
se hned 5. ledna uskutečnila mimořádná členská schůze, která měla za úkol zvolit
nové vedení základní organizace. Předsedou ZO byl na tomto usnášení schopném
zasedání všemi přítomnými hlasy zvolen Ludvík Pouza, místopředsedou Václav Kacerovský, jednatelem Marie Kociánová, hospodářem Jitka Egermayerová a členy
výboru Jarmila Brabcová a Pavel Zábran. Organizace začala rok 2020 počtem 37
členů.
Výbor pracoval aktivně. Obnoveny byly internetové stránky organizace a zřízen byl
facebookový profil na sociálních sítích a tak se o aktivitách naší organizace dozvěděla i mladší generace obyvatel Chudenic. Aktualizována a upravena byla též vývěsní skříňka u samoobsluhy. Organizace se více zaměřila na veřejnost se snahou přivést k zahrádkářům nové členy, což mělo
svůj ohlas.
Dne 7. března se konala výroční schůze v hostinci Stará škola v Chudenicích kde naše organizace zhodnotila uplynulý rok 2019 a schválila plán činnosti na rok 2020. Schůze se zúčastnili jako hosté: místostarosta Chudenic Mgr. Marcel Bezděk, předseda ÚS ČZS Klatovy ing. Josef Novotný, předsedkyně ZO
Markyta Klatovy Jaroslava Veselá, předseda včelařské organizace Chudenice Josef Kadlec, zástupce
mysliveckého sdružení Chudenice Lukáš Mann. Organizace popřála svým členům k významným životním
jubileím a předala jim poděkování za jejich práci. Tehdy ještě nikdo z nás netušil, že za několik dnů nastane období, které ovlivnilo chod celé země.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Českou republiku, stejně jako celý svět zasáhla koronavirová epidemie. Nemohli se uskutečnit plánované přednášky cestovatele  z Českých Budějovic Pavla Chlouby - Nejkrásnější zahrady severní Anglie či  
přednáška  o starých odrůdách jabloní Martina Lípy z Eko centra Meluzína. Nemohl se uskutečnit ani plánovaný autobusový zájezd do Botanické zahrady hl. m. Prahy - skleníků Fata Morgána s výstavou Tajuplný
svět motýlů a návštěvou zahrady zámku Trója a ani členské schůze v měsících duben a květen, jelikož bylo
zakázáno se shromažďovat.
První schůze po uvolnění situace se uskutečnila až 7. června, kdy byl hostem naší schůze Peter Pošefka, který přednášel o Historii a současnosti Klatovského karafiátu. Následně se v pátek 10.7. se uskutečnil auto výlet do Klatov na výstavu Klatovských karafiátů a na procházku klatovskými parky. Obec na
konci července pořídila na městečko nové kameninové nádoby na výsadbu zeleně, které poté osázely
naše členky. Členové organizace letos opět vyčistili a upravili záhonky na městečku u kostela a obchodu, posekáno a upraveno bylo prostranství u památníku Hany Kvapilové. V pátek 11.9. se uskutečnil
dlouho plánovaný zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic a do skanzenu Zubrnice. Zúčastnilo se ho 42
osob. Tento zájezd se uskutečnil za finanční podpory Městyse Chudenice. Tímto vedení Chudenic moc
děkujeme.
Pak už následovalo období potřebné pro přípravu naší podzimní výstavy. Ta se naplánovala na termín 25.
- 28. 9. a konala se v síni Josefa Dobrovského na Starém czerninském zámku. Byl připraven i bohatý
doprovodný program (Den medu a včel a v neděli farmářský trh). Tyto akce se však museli kvůli opět se
zhoršující epidemiologické situace v zemi zrušit. Zůstala nám jen výstava. Tu navštívilo letos 170 návštěvníků a šlo tak o jednu z našich neúspěšnějších výstav za posledních deset let. Prezentovali jsme se také
na tradiční podzimní výstavě Zahrada Pošumaví v Klatovech. Výstavu v Chudenicích navštívil též předseda ÚS ČZS Klatovy ing. Josef Novotný a bývalý předseda ČZS ing. Jan Hinterholzinger, CSc. I přes
oficiálně zrušený doprovodný program na zámek dojeli i trhovci se svým zbožím: Pečené čaje a sirupy
od Macháčků z Rybnice, Sirupy a pečené čaje a masti z Klatov, prodejci tyčinek a preclíků z Klatov, Zahradnictví Papež Klatovy, Vesa Velhartice a Sady Nebílovy s jablky, mošty, mákem a sušeným ovocem.
Po tři víkendy se letos v Chudenicích také moštovalo. Úroda ovoce na zahrádkách v Chudenicích byla
sice průměrná, přesto byla lepší než v loňském roce, kdy bylo tak málo ovoce, že se nemohlo moštovat
vůbec. Málo bylo také švestek a místy i hrušek. Dařilo se ale například meruňkám. Za tento stav mohli jarní
mrazíky, silné deště a větry, kroupy. To co na zahradách přeci jen zůstalo, poničily vosy a sršáni a zářijové
deštivé a chladné počasí. Letos bylo vymoštováno celkem: 3 968 kg ovoce.
V pátek 2.10. zvítězila členka naší základní organizace Chudenice Martina Pouzová ve finále floristické
soutěže, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz na výstavě Flora Olomouc. Ze šesti finalistek z Čech
a Moravy se Martina Pouzová probojovala na první místo a postoupila na Děčínskou kotvu v příštím roce.
V listopadu a v prosinci se opět veškerá činnost organizace z nařízení vlády a z důvodu znovu vyhlášení
nouzového stavu v ČR zastavila. Neuskutečnili se opět členské schůze v listopadu ani v prosinci a nemohli
jsme pokračovat ani v tak dobře rozjetém moštování ovoce a v plánovaných přednáškách a brigádách.
V roce 2020 naší organizaci opustili čtyři členové a deset obyvatel Chudenic do našich řad vstoupilo. Rok
2020 jsme ukončili s počtem 43 členů.
V roce 2021 oslaví naše organizace šedesát let své existence.


Ludvík Pouza – předseda ZO ČZS Chudenice
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ZO ČSV CHUDENICE - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Vážení občané, včelaři, přátelé,
jako každoročně, tak i letos bych vyhodnotil uplynulý rok z pohledu nás včelařů.
Oproti rokům předchozím byl něčím neobvyklým, co všem více či méně zkomplikovalo život. Mám na mysli koronavirovou pandemii, která nás zasáhla jednak
v jarním období, avšak obtěžuje nás i nyní ke konci roku. Na včely sice přímo
vliv nemá, ale má vliv na nás včelaře, kteří se o svá včelstva staráme.  
Začátek roku byl opět obdobím, kdy se teplejší dny střídaly s těmi chladnějšími.
Zima brzy skončila a nastalo téměř letní počasí. Letošní rok byl však jiný tím, že
v období největšího sběru pylu poměrně dlouhou dobu pršelo - i když s přestávkami. To bohužel mělo negativní vliv na naše včely, které měly omezený sběr
pylu, který nutně potřebují. Z hlediska celospolečenského samozřejmě vláha byla potřeba, avšak včelařům to způsobilo nižší výnosy medu. Z celkového pohledu bych řekl, že snůška medu byla spíše podprůměrná, takže bych tento rok z pohledu včelařů tady u nás vyhodnotil jako špatný. Je třeba připomenout, že
v některých oblastech naší republiky někteří včelaři neměli téměř žádný med, což bylo pro ně deprimující.
Rovněž se vyskytuje určitá nepříjemná skutečnost a to je opuštění úlů, zejména v podzimním období.
Včelstva kompletně opustí svoje úly, přestože tam mají dostatek zásob na zimu. Přesné odborné zdůvodnění zatím nemáme, pravděpodobnou příčinou bude některá z nemocí včel. U nás to jsou naštěstí zatím
ojedinělé případy, ale jsou oblasti, kde těchto případů přibývá.
Léčení včelstev probíhalo dle předem určeného harmonogramu a to hlavně díky jednotlivým asistentům
pro léčení a zodpovědným přístupem všech včelařů. Můžeme říci, že i díky tomu v naší organizaci nedošlo k většímu úhynu včelstev. Tímto bych opět chtěl hlavně poděkovat těm, kteří provádí zimní ošetření
aerosolem.  I nyní na podzim byl poměrně velký spad roztočů po prvním ošetření, z čehož můžeme vyvodit závěr, že dlouhodobé napadení varoázou zatím neustává. Proto musíme opakovat každoročně zažité
postupy, občas s malými obměnami. K tomu bych ještě připomněl, že léčení aerosolem od konce roku
2018 se již provádí pomocí nového kompresoru.  
Nyní ještě jedna neméně důležitá zpráva. Ke konci roku 2019 proběhla v celém Plzeňském kraji akce na
celoplošné vyšetření na mor včelího plodu. V naší organizaci výskyt nebyl potvrzen.    
A teď něco ke společenskému dění v organizaci. Dne 22. února ve Staré škole proběhla výroční schůze,  která byla současně volební na další období 5 let. Přítomní byli seznámeni s činností včelařského
spolku v uplynulém roce a rovněž s hospodařením a dalšími organizačními záležitostmi. Následně proběhly volby do výboru. Předsedou byl opětovně zvolen přítel Josef Kadlec, jeho zástupcem přítel Jaroslav
Riedl. Funkci jednatele jsem obhájil já, hospodářkou - pokladní přítelkyně Lenka Homolková a zdravotní
referentkou přítelkyně Zuzana Hájková. Tímto bych poděkoval těm, kteří ve výboru již skončili (zejména
p. Davidovičovi, který se v dřívějším období též věnoval léčení včelstev). Jeden z našich členů nás bohužel začátkem roku opustil navždy - byl to pan Josef Umprecht z Bezpravovic. Byl shodou okolností také
členem výboru a rovněž se podílel na léčení včel. Touto cestou bych chtěl jménem všech včelařů rovněž
poděkovat za jeho činnost v organizaci.
Každoročně pořádaný „Včelařský podvečer“ se letos posunul na 14. srpna a konal se opět na včelíně a
byl spojený s občerstvením a harmonikou a velmi se vydařil. Letos byla účast cca 45 včelařů a hostů.
V průběhu roku jsme se ještě zúčastnili některých výročních schůzí okolních organizací a aktivů pořádaných okresní organizací. V polovině března proběhla akce Ukliďme Česko, která měla letošní rok víceméně individuální charakter. Na akci se podílelo asi 7 včelařů. Prováděl se úklid především takových míst,
kam se běžně nechodí, ale i tak bylo sebráno poměrně velké množství různorodého odpadu. Tímto bych
chtěl účastníkům poděkovat. Ostatní plánované akce se téměř nekonaly. Měl to být zejména „Medový
den“ v Chudenicích na Starém zámku - ten měl být původně v květnu, pak v září. Budeme doufat, že se
uskuteční v následujícím roce.
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V letošním roce byl pořízen pro naši organizaci nový automatický medomet a měl by sloužit především pro
začínající včelaře, kteří si zatím nestihli pořídit vlastní. Jeho cena byla cca 26 tis. Kč a celá částka byla
formou dotace z městyse, za což touto cestou děkujeme. Někteří ho v letošním roce již využili a zatím
funguje bez problémů. Tak doufám, že tomu bude i nadále. Jako určitou protislužbu jsme nabídli městysi
uspořádání menší brigády na výsadbu stromů. Z důvodu pandemie k tomuto zatím rovněž nedošlo, doufejme, že se uskuteční v příštím roce.
Rovněž stojí za zmínku Včelařský kroužek při naší základní organizaci, který vede přítel Josef Kadlec.
Počet členů je 4, v letošním roce bohužel činnost byla kvůli pandemii utlumena.
Besedy - přednášky o včelaření, které se každou zimu konaly ve Staré škole jsou zatím z objektivních
důvodů pozastaveny. Pokud budou obnoveny, tak vás budeme včas informovat.
I letos můžeme prohlásit, že o včelaření v působnosti naší organizace je relativně slušný zájem. Začátkem
roku jsme přijali další 3 včelaře, takže k 1. září 2020 naše základní organizace měla 46 členů se 449
včelstvy.
Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Včelařům zdravá silná včelstva a více medu.

Ing. Karel Kuneš - jednatel ČSV ZO Chudenice
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Udělejte radost sobě či svým blízkým.
Chudenický zpravodaj 1-2016

Krásné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku a šťastný nový rok 2021
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Chudenice
a celý kolektiv autorů Chudenického zpravodaje.

