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1. Pohyb obyvatelstva
Matriční zpráva
V naší obci a okolních spádových obcích žilo k 31. 12. 2018 celkem 756 obyvatel. Největší pohyb obyvatelstva
v tomto roce byl v Chudenicích a ve Slatině.
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Počet sňatků konaných v Chudenicích
Počet sňatků, které byly v letošním roce uzavřeny, vystoupal na krásné číslo 25. Zatím nejvíce za
několik posledních let. Nejvíce sňatků se konalo ve velké jídelně Starého zámku a pod širým nebem, u
rozhledny Bolfánek.
Oddávajícími jsou Martin Dolejš – starosta a oba místostarostové, David Žák a Mgr. Marcel Bezděk.
Po podzimních volbách byla nově jmenována také zastupitelka Dagmar Stelzerová.
Obřadní síň - úřad městyse Chudenice
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Počet čísel popisných a evidenčních

Obec
Chudenice
Slatina
Lučice
Bezpravovice
Býšov

Číslo popisné
316
26
32
23
8
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Číslo evidenční
27
5
9
4
0

2. Místní samospráva
Zasedání zastupitelstva
Úvodní část kaţdého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním bodům, kterými jsou: schválení programu
jednání, volba zapisovatele a volba dvou ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo se zabývá převáţně ekonomickými
otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou drţbou, nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a
podobně. V závěru zastupitelstva v bodě „Diskuse“ je pak dána moţnost zastupitelům i občanům města vznášet
dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy. Ke kaţdému bodu vlastního jednání probíhá vţdy presentace a
předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.
Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu a
jsou uloţeny 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 kaţdého zastupitelstva je pořízen i zvukový záznam, který je téţ k dispozici na
webových stránkách úřadu.
Složení zastupitelstva:
Leden až říjen 2018 – Martin Dolejš, David Ţák, Mgr. Marcel Bezděk, Ing. Oldřich Vlasák Ph.D, Ing. Marie
Šavlová,
Jan Přibáň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, Jindřich Macán
Listopad – prosinec 2018 - Martin Dolejš, David Ţák, Mgr. Marcel Bezděk, Ing. Oldřich Vlasák Ph.D,
Jitka Egermaierová, Lenka Homolková, Drahomíra Bouberlová, Petr Ţák, Ing. Tomáš Macán, Dagmar Stelzerová,
Jan Přibáň
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.01.2018 v zasedací místnosti úřadu
městyse:
1. schválilo program jednání
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2. schválilo kompetenci starosty městyse k provedení Rozpočtového opatření č. 11/2017 s neomezeným limitem na
jednotlivou poloţku
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 19.3.2017 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo ratifikaci plánovací smlouvy se společností WB Real SE, v souvislosti s vybudováním a financováním
nové veřejné infrastruktury pro výstavbu 16-ti rodinných domů v lokalitě Na Bojišti v Chudenicích
2. schválilo poskytnutí dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“ ZO ČZS
Chudenice ve výši 15.000,- Kč na akce spolku, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
3. neschválilo ţádost o poskytnutí dotace z „Programu na podporu činnosti a akcí spolků a neziskových organizací“
ZO ČZS Chudenice ve výši 35.000,- Kč na nákup drtiče ovoce do moštárny, a rozhodlo o zakoupení drtiče na
náklady městyse,
4. schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 50.820,- Kč pro Plzeňský kraj, na zajištění dopravní obsluţnosti,
5. schválilo Prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p.č. 1966/6 a 1966/5 v k.ú.městyse Chudenice,
6. schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě se ZŠ a MŠ Švihov,
7. schválilo účetní uzávěrku MŠ Chudenice a rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondu odměn a do
rezervního fondu,
8. schválilo rozpočet sociálního fondu na rok 2018,
9. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017,
10. schválilo ratifikaci smlouvy se společností Arrow-Agri, s.r.o v souvislosti s nákupem hákového nosiče
kontejnerů, 10ks kontejnerů a drtiče biologicky rozloţitelného odpadu (BRKO) v celkové hodnotě
1.686.100,- Kč bez DPH.
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 15.5.2018 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. schválilo přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora kultury v PK
pro rok 2018“ na akci „Rok Jaroslava Kvapila v Chudenicích“,
3. schválilo přijetí dotace ve výši 200.000,-Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje „Zachování a obnova pam.
hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kulturní památky 2018“ na akci „Chudenice, sokolovna
čp. 136“,
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4. č. 2018-03-4 schválilo ratifikaci SoSB s f. ProjektEl, s.r.o na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
na pozemku městyse p.č.445/4 v obci Lučice, v souvislosti s výstavbou sloupku el.vedení NN,
5. schválilo souhlasné vyjádření k ţádosti f. MontProjekt a.s. v souvislosti s opravou vedení kabelů NN
na pozemcích městyse v lokalitě Podskalí,
6. schválilo revokaci bodu č. 2017-05-11 usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.9.2017 a schválilo vyhlášení
záměru prodeje pozemku p.č. 228 v k.ú. městyse Chudenice, jehoţ součástí je stavba trafostanice, společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,
7. schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 454 v k.ú. městyse Chudenice, v lokalitě za prodejnou COOP
v Chudenicích,
8. schválilo pověření člena zastupitelstva pana Bc. Davida Klímy k přijímání prohlášení o vstupu do manţelství
v době od 1.7.2018 do 30.9.2018,
9. schválilo vydání souhlasného stanoviska k záměru výstavby rodinného domu p. Koláře v obci Lučice na pozemku
p.č. 341/2 v k.ú. městyse Chudenice,
10. vzalo na vědomí Rozp. opatření č. 1/2018 a schválilo Rozp. opatření č. 2/2018,
11. neschválilo poskytnutí dotace Lince bezpečí,
12. projednalo ţádost pí. Kolajové o odprodeji areálu koupaliště ve Slatině a rozhodlo o vyzvání ţadatelky
k upřesnění její ţádosti a budoucího záměru s areálem,
13. schválilo pí. Hončíkové úpravu plochy a vjezdu před domem čp. 24 v Chudenicích, v rozsahu dle její ţádosti.
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 30.5.2018 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo po úpravách program jednání,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018,
3. schválilo výsledky výběrového řízení na stavbu „Dopojení vrtu HV6 v obci Chudenice“ a sepsání smlouvy
s dodavatelem f. Aqua Šumava,
4. schválilo sepsání smlouvy se SMS ČR o zřízení „Pověřence“ v souvislosti s právními úpravami dle nařízení
GDPR,
5. schválilo poskytnutí dotace chudenické farnosti ve výši 15.000,- Kč na pořízení nového zabezpečovacího
zařízení v kostele Sv. Jana Křtitele, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
6. vzalo na vědomí „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci Chudenice“,
7. schválilo výsledek výběrového řízení na stavbu „Nová hasičská zbrojnice pro JSDH Chudenice“ a sepsání
smlouvy s dodavatelem stavby f. Zetes Klatovy,
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8. schválilo uvolnění finančních prostředků na el. energii, pro napuštění koupaliště ve Slatině,
9. schválilo pověření starosty k podpisu dodatků smluv v souvislosti s právními úpravami dle nařízení GDPR.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.6.2018 v zasedací místnosti úřadu
1. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018,
2. schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018,
3. vzalo na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Chudenice za rok 2017,
4. schválilo bez výhrad závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2017,
5. schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2017,
6. schválilo sepsání smlouvy s firmou DaKan, předmět smlouvy - přezkoumání hospodaření městyse
Chudenice v roce 2018,
7. schválilo přijetí účelové dotace ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse
Chudenice - program „2018 Příspěvek na opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu“,
8. schválilo přijetí účelové dotace ve výši 54.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje -program „Bezpečné branky
2018“ do rozpočtu městyse Chudenice, jako příspěvek na akci „Bezpečné branky pro TJ Sokol Chudenice“,
9. schválilo přijetí účelové dotace 200.000,- Kč, z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse Chudenice, jako
příspěvek na akci Sokolovna „Oprava střechy a teras“ ,
10. schválilo přijetí dotace ve výši 250.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR z programu „Péče o vesnické
památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny“ na akci „Chudenice Sokolovna č.p. 136 - opravy střechy
teras“,
11. schválilo sepsání SoD s firmou Tesařství Matějka jako se zhotovitelem akce Sokolovna „Opravy střechy
a teras“,
12. schválilo přijetí účelové dotace ve výši 400.000,- Kč z programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí PK 2018“ na akci „Chudenice-rekonstrukce ČOV, etapa2“,
13. vzalo na vědomí ţádost pana Bendy ke změně ÚP č. 1,
14. schválilo počet zastupitelů pro další volební období 2018-2022 v počtu 11 členů,
15. schválilo zřízení Jednotky SDH městyse Chudenice vydáním nové zřizovací listiny,
16. schválilo prodej pozemku p.č. 228 v k.ú. Chudenice,
17. schválilo prodej pozemku p.č. 454 v k.ú. Chudenice,
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18. schválilo realizaci úvěru od společnosti ČSOB, a.s. ve výši 17.000.000,- Kč pro městys Chudenice, na výstavbu
nové hasičské zbrojnice v Chudenicích,
19. schválilo zajištění úvěru od společnosti ČSOB, a.s. zástavním právem k nemovitosti budovy úřadu městyse
Chudenice, Kvapilova 215,
20. schválilo záměr pronájmu bytu v Čechově ulici 162,
21. vydává změnu č.1 ÚP Chudenice formou opatření obecné povahy, kde je popsán postup pořizování se všemi
termíny,
22. schválilo pověření starosty k sepsání smlouvy s technickým dozorem investora, koordinátorem BOZP
a autorským dozorem v souvislosti s realizací výstavby nové hasičské zbrojnice.
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 26.9.2018 v zasedací místnosti úřadu
1. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018,
3. schválilo TJ Sokolu Chudenice podání ţádosti o dotaci na MŠMT ČR v rámci programu „Program materiálně
technické základny sportu 2017 aţ 2024“ a zajištění spolufinancování do výše 100% nákladů této akce poskytnutím
finančních prostředků z rozpočtu městyse Chudenice,
4. schválilo podání ţádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „MAS Pošumaví – IROP – technika pro JSDHO“
na pořízení čtyřkolky a dalšího technického vybavení a sepsání smlouvy se zhotovitelem studie proveditelnosti
Mgr. Kamilem Pikhartem,
5. vzalo na vědomí informace o dalším postupu řešení rekonstrukce nástavby hasičské cisterny Tatra 815 CAS,
6. schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska č.p. 246
za původních podmínek,
7. pověřilo starostu městyse k jednání na dotčených úřadech v záleţitostech směřujících ke zřízení Obytné
zóny, či zóny Tempo v části ulice Na Bojištii a Roubalova,
8. schválilo vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Chudenice za těchto podmínek:
pouze pro instalaci technologie chovu včel, rozměry 70 m2, maximálně 10 včelstev, doba pronájmu – doţivotně pro
osobu nájemce,
9. pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o pachtu zemědělských pozemků mezi městysem Chudenice
a Zemědělskou akciovou společností Koloveč,
10. pověřilo starostu městyse k podpisu Smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separovaný odpad, mezi městysem
Chudenice a firmou EKO-KOM a.s.,
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11. revokuje bod č. 2018-5-20 usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 28.6.2018,
12. schválilo poskytnutí částky 5.000,- Kč na sbírku na pomoc obci Prameny, vyhlášenou Sdruţením místních
samospráv ČR, jehoţ je městys Chudenice členem,
13. neschválilo ţádost fi. Aquašumava s.r.o. o prodlouţení termínu dokončení stavby vrtu HV6,
14. schválilo vyhlášení záměru na pronájem části střešních a půdních prostor budovy bývalé ZŠ čp. 215 za účelem
umístění telekomunikační technologie.
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 1.11.2018 v restauraci Stará škola
č. 1. schválilo program jednání
2. schválilo funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou,
3. schválilo volbu starosty, místostarosty, předsedy a členy kontrolního a finančního výboru veřejnou volbou,
4. schválilo volbu dvou místostarostů,
5. zvolilo starostou pana Martina Dolejše,
6. zvolilo místostarostou pana Mgr. Marcela Bezděka,
7. zvolilo místostarostou pana Davida Ţáka,
8. schválilo zřízení tříčlenného kontrolního a finančního výboru,
9. zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jana Přibáně,
10. zvolilo členy kontrolního výboru paní Jiřinu Librovou a pana Miroslava Macána,
11. zvolilo předsedkyní finančního výboru paní Jitku Egermayerovou,
12. zvolilo členy finančního výboru Ing. Marii Šavlovou a paní Drahomíru Bouberlovou,
13. zvolilo předsedkyní kulturní komise paní Lenku Homolkovou,
14. stanovilo měsíční výše odměn neuvolněných zastupitelů takto: místostarosta 12.400,- Kč, předseda výboru
1.200,- Kč, člen výboru 900,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 600 Kč,
15. pověřuje pana Martina Dolejše, pana Mgr. Marcela Bezděka, pana Davida Ţáka a paní Dagmar Stelzerovou, jako
osoby pověřené k přijímání prohlášení o vstupu do manţelství.
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 29.11.2018 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2018 a č. 9/2018
3. vzalo na vědomí informaci o provozování pobočky České pošty v Chudenicích
4. schválilo podpis smlouvy o výpůjčce na část pozemku p.č. 561/1 v k.ú. Chudenice mezi městysem Chudenice
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a p. Zdeňkem Mlnaříkem
5. schválilo záměr pronájmu prostor v budově č.p. 246 slouţících k podnikání
6. schválilo umístění sjezdů na pozemky p.č. 1385/7 a 1385/8 z pozemku p.č. 2017/2 k.ú. Chudenice
7. souhlasilo s poskytnutím účelové dotace ve výši 26 000,- kč ČSV Chudenice na pořízení kompresoru
a schválilo sepsání veřejnoprávní smlouvy
8. schválilo výjimku z počtu dětí v MŠ na nejvyšší moţný počet 28 dětí a vzalo na vědomí ţádost paní
zast. ředitelky MŠ o úpravu obkladů a dlaţby v kuchyni MŠ a zapracování této investice do návrhu rozpočtu
pro r. 2019
9. zamítlo ţádost p. Vargy se závěrem, ţe městys umoţní p. Vargovi vstup na pozemek za účelem provádění
oprav na jeho domku
10. schválilo návrh fin. příspěvku pro ZŠ Švihov na ţáky částkou 1000,- na ţáka, celkem 42 tisíc korun formou
účelové dotace a souhlasilo s vyhotovením veřejnoprávní smlouvy
11. projednalo a schválilo směrnici k evidenci, vymáhání a úročení pohledávek a stanovilo v souladu se směrnicí
k evidenci, vymáhání, úročení hladinu významnosti ve výši 100 000,- pro konfirmaci pohledávek a závazků
12. č. 2018-8-12 projednalo ţádost pí. Gabriely Bláhové o pronájem nebyt. prostor a schválilo vyhlášení záměru
pronájmu místnosti č.5 v budově bývalé ZŠ
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3. Hospodářství a ekonomika městyse
Kompletní závěrečný účet Městyse Chudenice za rok 2018 (tabulky, grafy) je přílohou této kroniky a je uložen
společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva města.
A/ Rok 2018 – údaje v tis. Kč – skutečnost
k 31.12.2018
Celkové příjmy

25 765

Celkové výdaje

21 556

Přebytek

+ 4 209

Městys hospodařil i v roce 2018 s přebytkem, což lze hodnotit kladně. Vyšší přebytek je vykazován především
příjmem dotace ve výši 1 974 tis. Kč na nové hasičské zásahové vozidlo, které bylo pořízeno v loňském roce.
B/ Rok 2018– příjmy dle zdrojů– skutečnost v tis.Kč
Pravidelné příjmy obce tvoří dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy z vlastních činností obce.
k 31.12.2018
Daňové příjmy

12 678

Příjmy z vlastní činnosti

6 138

Neinvestiční transfery

6 944

Daňové příjmy vzrostly oproti r. 2017 cca o 10 %. V r. 2018 bylo proinvestováno přes 7 000 tis. Kč. Bylo to
především připojení nového vrtu, zahájení stavby nové hasičské zbrojnice, nákup dopravního automobilu na svoz
odpadu a pokračování oprav na sokolovně.
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C/ Rok 2018 – Provozní saldo v tis. Kč
skutečnost 2018
Opakující se příjmy

18 838

Opakující se výdaje

13 946

Provozní saldo

4 892

Provozní příjmy jsou za uplynulá účetní období oproti provozním výdajům vyšší, což lze hodnotit kladně a je
třeba, aby byl tento trend zachován i nadále.

D/ Rok 2018 – Stav úvěrů
Provozní úvěr /kontokorent/
Úvěr na bytovou výstavbu
Úvěr rekonstr. Zahradní ul.
Část úvěru na novou hasičárnu

k 31. 12. 2018
0
22.307.270
707.077
1.936.000
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Bytový fond městyse Chudenice
Bytové domy v Roubalově ulici- č.p. 305, 306, 307
Všechny bytové jednotky jsou aktuálně v nájmu. Dlužné nájemné za pronájem bytů v tomto roce klesl o 15 tisíc. Jedná se o dlužníky
z dob minulých, kteří již v současné době nejsou v Chudenicích v nájmu. S těmito dlužníky vede městys Chudenice soudní řízení o
zaplacení dluhu.
31.12.2018
50
99
69
390 tis.

Ke dni
Obsazenost bytů (z celkových 50ti jednotek)
Celkový počet nájemníků
Nájemníků s trvalým bydlištěm v Chudenicích
Dlužné nájemné

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.
Výdaje za opravy:
Zdravotní středisko - materiál, opravy a udržování Bytová výstavba
- nákup sporáků - materiál, opravy a udržování Budova MŠ
- oprava oken a dveří
Starý zámek
- opravy
Veřejné osvětlení - opravy a údržba
Nová hasičárna
- stavba

59 tisíc
50 tisíc
38 tisíc
676 tisíc
99 tisíc
126 tisíc
2.197.tisíc
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Seznam vybraných realizovaných aktivit v průběhu roku 2018









nákup a instalace kontejnerů a štěpkovače
rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Záblatí
připojení vrtu HV6
instalace nové větve vodovodu - výstavba úpravny vody u vodojemu
výměna oken a dveří v MŠ
instalace laviček na vyhlídkách a posezení u obrázku
oprava sokolovny – oprava teras u vstupu
stavba hasičské zbrojnice
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Hospodaření v lesích městyse Chudenice
Stejně jako v minulých letech, tak i letošní rok byl velmi poznamenán dlouhodobým suchem a vysokými
letními teplotami. Na suchých svazích dochází k plošnému úhynu dřevin a to nejen těch citlivých na sucho. Oslabení
stromů využívají hmyzí škůdci, kteří pak úspěšně dokončují rozpad porostních skupin.
Z posledního světového vývoje klimatu je zřejmé, že lesy, tak jak jsme je byli zvyklí vnímat a navštěvovat, ztratí
část své hospodářské funkce a budou stále důležitější jeho funkce ekologické a společenské. K tomu musíme
přizpůsobit nejen hospodaření, ale i náš vztah.
V obecních lesích bylo letos vytěženo opět více než tisíc kubíků dřeva a to se provádí pouze těžby suchých a
kůrovcem napadených stromů. Těžbu kůrovcového dřeva bude nutné dokončit a do konce března dřevo z lesa
odvézt. Problémem je díky nadbytku dřeva na trhu jeho nízká výkupní cena. Stále je možné si ze skládek odkoupit
palivové dřevo. Aktuální cena je 605 Kč/plnometr. Po zaplacení určené skládky si ji kupující sám z lesa odveze.
Probíhají i samovýroby, bylo zadáno více než dvacet výřezů v množství přesahující sto dvacet metrů vyrobeného
paliva.
Paseky po těžbě jsou zalesňovány odolnějšími druhy dřevin. Je otázkou, jak se budou vyrovnávat se
změnou klimatu. Proto je důležitá druhová pestrost podle jednotlivých stanovišť. V letošním roce byl podíl
zalesnění smrkem 10%, borovicí 30%, douglaskou 8%, zbylých 52 % tvoří tzv. meliorační a zpevňující
dřeviny (jedle, listnáče). Celkem bylo zalesněno 1,40 hektaru holin.
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Městská zařízení
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Místostarosta:

Zastupitelé:

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Ţák
Do října
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D
Ing.Marie Šavlová
Jan Přibáň
Bc. David J. Klíma
Mgr. Vladimír Svatoň
MUDr. Jana Srbová
Václava Soupírová
Jindřich Macán

od listopadu
Ing. Oldřich Vlasák
Drahomíra Bouberlová
Jitka Egermaieroví
Lenka Homolková
Petr Ţák
Ing. Tomáš Macán
Dagmar Stelzerová
Jan Přibáň

Výbory městyse Chudenice
Finanční výbor
Do října

0d listopadu

 Ing. Marie Šavlová – předsedkyně

Jitka Egermayerová - předsedkyně

 Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.
 Jitka Egermayerová

Drahomíra Bouberlová
Ing. Marie Šavlová
~ 16 ~

Kontrolní výbor
Do října

Od listopadu

 Jindřich Macán – předseda

Jan Přibáň - předseda

 Ing. Karel Kuneš

Jiřina Librová

 Miroslav Macán

Miroslav Macán

Komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
Do října

Od listopadu

 Jan Přibáň – předseda

Lenka Homlková – předsedkyně

Karel Jungvirth - Bolfánek

 Lenka Homolková

Ludvík Pouza – muzeum, zahrádkáři

Miroslav Písařík - hasiči

 Dagmar Stelzerová

Lucie Zábranová – TJ Sokol

Tomáš Pfeifer - hasiči

 Pavel Vachtl

Kateřina Kacerovská – TJ Sokol

Ing. Karel Kuneš - včelaři

 Lucie Zábranová

Mgr. Aneta Vlasáková – rodiče

Jaroslava Ţáková - rodiče

Štěpánka Jílková – školka

Lukáš Mann - myslivci
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Zaměstnanci úřadu městyse:
 Účetní, personalistika

Jana Vlčková

 Administrativa, matrika

Pavla Faberová

 Lesní hospodář

Zdeněk Ţihla

 Techničtí pracovníci

Jan Přibáň
Luboš Zatloukal

 Kronikářka obce

Lenka Homolková

 Správkyně Starého zámku a muzea

Miroslava Ţáková

 Průvodci na Starém zámku

Ludvík Pouza

 Knihovnice

Lenka Homolková

 Uklízečka

Pavla Faberová - úřad městyse
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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
• 12.02.2018 - POŢÁR stohu slámy u obce Chocomyšl
• 07.03.2018 - POŢÁR domu Čechova ulice Švihov
• 11.03.2018 - TECHNICKÁ POMOC - rozvoz pitné a uţitkové vody v obci z důvodu havárie vodovodu
• 11.03.2018 - POŢÁR osobního automobilu u obce Černíkov
• 07.04.2018 - POŢÁR stohu slámy u obce Chocomyšl
• 19.08.2018 - POŢÁR seníku Agro Staňkov
• 28.08.2018 - POŢÁR louky a lesního porostu střelnice Jeţovy
• 11.09.2018 - POŢÁR louky a lesního porostu u osady Vyšensko (prověřovací cvičení)
• 13.09.2018 - POŢÁR elektrického vedení VN u obce Křenice
• 21.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes komunikaci u obce Chudenice
• 21.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes celou komunikaci u obce Chudenice
• 21.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění větve visící nad komunikací u obce Chudenice
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes celou komunikaci u obce Křenice
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu u komunikace u obce Chudenice
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes celou komunikaci u obce Ptenín
• 23.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlých stromů přes celou komunikaci u obce Chudenice
• 24.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes komunikaci u obce Ptenín
• 24.09.2018 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění padlého stromu přes komunikaci u obce Všepadly
• 31.10.2018 - OSTATNÍ POMOC - transport pacienta (asistence ZZS) v obci Chudenice
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• 09.11.2018 - POŢÁR listí a větví v obci Chudenice/Bělýšov
• 02.12.2018 - POŢÁR nízké budovy v obci Koloveč
Mimo výše uvedené události byli hasiči po celý rok nápomocni obyvatelům našeho městečka. Na začátku roku proběhlo
kácení nebezpečného stromu v ulici Kvapilova. V dubnu kromě tří technických pomocí v obci (jednalo se o
proplachování ucpané kanalizace), také odstranili uhynulý strom u hl. komunikace v Bezpravovicích, který ohroţoval
kolemjdoucí a kolemjedoucí vozidla. Dále absolvovali víkendový výcvik lanové techniky v Krušných horách společně s
horskou sluţbou. Tento rok bylo slavnostně předáno zásahové vozidlo Mercedes - Benz. Jedná se o technický dopravní
automobil. Akce se zúčastnili zastupitelé obce, členové výjezdové jednotky, členové pozvaných jednotek, ředitel ÚO HZS
Klatovy, vedoucí OO PČR ze Švihova a náš pan farář, který vozidlo posvětil.
Před začátkem koupací sezóny hasiči společně s dobrovolníky z řad občanů vyčistili koupaliště ve Slatině. Jelikoţ byl
tento rok extrémně suchý, pomáhali i letos hasiči našim občanům s rozváţkou vody na zalévání.
Jednotka se kaţdý měsíc vzdělává teoreticky i prakticky, pečuje o svěřenou obecní techniku. Úroveň naší jednotky se
kaţdoročně zvyšuje, jak v oblasti vybavenosti, tak v oblasti vzdělávání, coţ je velice důleţité pro správné a kvalitní
provedení zásahu.

SDH Chudenice – slavnostní předání nového vozidla Mercedes - Benz
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Mateřská škola Planetka
Letošní školní rok v MŠ Chudenice byl velmi pestrý ve všech směrech. Hlavní změna nastala v květnu, kdy odešla
zastupující ředitelka paní Blanka Ryšková a na její místo nastoupila výherkyně konkurzu paní Štěpánka Jílková. S novým
vedením přišlo i mnoho pozitivních změn, které uvítalo jak vedení městyse tak rodiče dětí.
Školka se zapojila do čerpání prostředků prostřednictvím šablon ESF, jsou to šablony na realizaci projektových dnů, na IT
podporu výuky nebo na aktivity zapojující do výuky odborníky z praxe či umělce. Od září probíhá ve školce tancování s
taneční skupinou Smile, sloţenou z dětí ZŠ Švihov. Pro maminky bylo zorganizováno několik přednášek o dětech, o
snadném učení, aromaterapii, ale i něco pro jejich krásu. V září ve školce proběhla Jablečná slavnost. Pro nepřízeň počasí
byla přesunuta do vnitřního prostoru školky. Děti ze školky přispěly se svými výrobky na Výstavu zahrádkářů a
pochlubili se tak, co uţ všechno dovedou. Na podzim si ještě uţily Drakiádu. V listopadu dále děti navštívily dvě
divadelní představení, vystoupili na Rozsvícení stromečku, který jiţ druhým rokem pomáhají zdobit, společně
s knihovnicí Lenou Homolkovou. V prosinci přivítali Mikuláše a pro rodiče si společně připravily Vánoční besídku.

Konec školního roku – pasování předškoláků, vlevo ředitelka MŠ Š. Jílková
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Z prostředků městyse byly nakoupeny nerezové stoly a police do školní jídelny. Od firmy Macán projekce DS s.r.o.,
Miroslava Stuchla - kovovýroba a Petra Talafanta ze Lhovic obdrţela MŠ finanční sponzorské darykteré byly pouţity na
nákup nových didaktických pomůcek a k rozvoji vzdělávání dětí.
Mateřskou školku letos navštěvovalo celkem 15 dětí.
Zaměstnanci MŠ
Zastupující ředitelka: Blanka Ryšková z Klatov/ Štěpánka Jílková z Chudenic, učitelka Dagmar Přibáňová z Chudenic.
Asistentkou pedagoga zůstala Martina Talafantová ze Strýčkovic. Uklízečka Lenka Kadlecová z Chudenic. V kuchyni se
letos vystřídalo hned několik kuchařů Miroslav Fořt z Bezpravovic, ,Monika Roubalová z Chudenic, Šárka Blechová
z Chudenic a nakonec na místo stálé kuchařky nastoupila paní kuchařka Lenka Králová z Dolan. Nově byla také
jmenována hospodářka Jaroslava Ţeţulová.

Knihovna městyse Chudenice
V letošním roce přibyl do knihovního fondu naší knihovny rekordní počet knih, a to 760ks. Jedná se jak o nové tituly
zakoupeny z finanční podpory městyse, tak o dary, ale hlavně o tituly pocházející z knihovního fondu bývalé knihovny
Plzeňského prazdroje v Plzni. Celkem k 31.12.2018 knihovna čítá 7 215 knih. Knihovnicí zůstává paní Lenka
Homolková z Chudenic. V knihovně se letos zaregistrovalo 86 čtenářů, z toho 22 dětí. Celkem si vypůjčili 2 436 knih,
z toho 597 časopisů. Návštěvníků půjčovny bylo 708 a 250 krát byl vyuţit internet pro čtenáře, který zde mají čtenáři
zdarma k dispozici. Kulturní akce, kterých bylo letos uspořádáno celkem 16, navštívilo 286 návštěvníků (vycházky,
koncerty, výstavy, filmový klub). Vzdělávacích akcí se uskutečnilo 77 a zájem o ně mělo 957 návštěvníků (zájmové
krouţky, Sovička, VU3V, přednášky, besedy, workshopy, noci v knihovně, atd.). Z plzeňského kraje se nám podařilo
získat dotaci na krouţek Rusalku - Tvořilku na materiál a pomůcky spojené s vyráběním a tvořením.
V Sovičce nastalo několik nových změn. Po nástupu Marušky Macánové do zaměstnání se vedení klubíku ujala Lucka
Zábranová a Sovička se přesunula ze středy na úterý dopoledne. V letních měsících se maminky s dětmi scházely na
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hřišti (a to jak na Jalovčí, tak u Sokolovny) a nyní ke sportovním aktivitám v cvičebně nově přibylo i tvoření a
malování v Tvořilce. V létě se Sovička vydala 2x na celodenní výlet, do Merklína a do Velhartic.
Děti z krouţku Rusalka zahájily rok tradičně Tříkrálovou sbírkou. Celkem tři skupinky obešly Chudenice a spádové
obce. Děti z krouţku se v létě také zapojily do prázdninových tvořivých dílen a hlavně od září začaly s vytvářením
výrobků do adventního stánku na Rozsvícení vánočního stromu. V říjnu začaly v prostorech Kulturního centra
fungovat další dva nové krouţky pro děti a to rybářský krouţek pod vedením pana Ulrycha a včelařský krouţek pod
vedením pana Kadlece. Na jaře proběhla Noc s Andersenem na téma Rychlých šípů od Jaroslava Foglara a v září pak
Vesmírná noc, ktera téměř celá byla v reţii starších dívek z krouţku Rusalka.
Jiţ druhým rokem je pro seniory v knihovně otevřena Virtuální univerzita třetího věku. Osm studentek letos
absolvovalo dva semestry na téma Kouzelná geometrie a Cestování - co jste moţná nevěděli. Skupina se pravidelně
schází i mimo přednášky na kávu a zákusek. V zimních měsících v prostorech Tvořilky, za teplého počasí v restauraci
Stará škola. V lednu letošního roku vznikl jeden nový projekt a to zimní Filmové pátky. Jedná se o celorepublikový
projekt Promítej i ty, do kterého se můţe přihlásit kdokoliv, kdo má veřejný prostor a promítací techniku. Promítají se
výlučně dokumentární filmy, zahraniční i domácí, jeţ nám chtějí svým obsahem sdělit něco důleţitého k zamyšlení.
Promítá se 1 x za měsíc. Filmový klub navštěvuje okolo 10 návštěvníků. Auto/Cyklo vycházek se v letošním roce
uskutečnilo celkem 7, nechyběla ani oblíbená vycházka na konci roku, která vedla přes Kaničky, Kvapilova jezírka
zpět do Chudenic, kde byl zajištěn oběd v restauraci Stará škola. Pro návštěvníky knihovny bylo také připraveno
v posluchárně kulturního centra 6 vzdělávacích přednášek. Z místních občanů si besedu připravili fotograf Zdeněk
Mlnařík, o jeho cestě do Kanady a pan Josef Ondřejka, na téma vzniku a zániku vojenského útvaru Doubrava. Obě tyto
besedy byly zaplněny do posledního místa.
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Studentky VU3V se starostou M. Dolejšem a knihovnicí L. Homolkovou

Přednášející pan Josef Ondřejka z Chudenic – Zánik VÚ Doubrava

Starý czerninský zámek – Muzeum Josefa Dobrovského
Letošní rok byl ve znamení hned několika významných výročí, která se na zámku nemohla opomenout. Rok se nesl ve
znamení oslav 150. výročí narození našeho rodáka Jaroslava Kvapila. V rámci oslav tohoto výročí se uskutečnilo
hned několik akcí, z nichţ ta první - pochod „Po stopách Jaroslava Kvapila“ byla hned na začátku letošní turistické
sezóny. Během hlavní sezóny byla připravena na zámku i výstava „Jaroslav Kvapil a opera Rusalka“, na kterou byly
zapůjčené kostýmy z Národního divadla v Praze, medaile a vyznamenání, včetně obrazů s portréty J. Kvapila od jeho
rodiny. Připravena byla i přednáška, která byla připravená ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze a
nesla název „Literární svět J. Kvapila“. Kvapilovo oslavy byly završeny 23 září Vzpomínkovým dnem (pietním aktem
u pamětní desky, zádušní mší, besedou s vnoučaty, koncertem na nádvoří a poloţením věnců na hrob). Tohoto aktu se
zúčastnili zástupci rodiny, Národního divadla, Veliké lóţe České republiky mnoho dalších hostů. Všechny tyto akce se
konaly za podpory Městyse Chudenice a s finanční podporou Plzeňského kraje a rodiny Jaroslava Kvapila. K dalšímu
výročí – 100 let republiky, byla na zámku přichystána akce „Chudenice za Císaře pána“. U této příleţitosti dorazila na
zámek parta nadšenců z Brna, kteří dorazili s četnickou stanicí, dobovými kostýmy a vybavením četnictva. Celý den se
hrály a zpívaly staropraţské písničky v podání souboru seniorek z Dobřan, které vystupují pod názvem „Dobřanské
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bábinky“ a samozřejmě nechyběla ani módní přehlídka módy První republiky. Připomněli jsme si také 265. výročí
narození Josefa Dobrovského, po kterém se jmenuje naše muzeum, a to slavnostním koncertem kytarového virtuoza
Lubomíra Brabce. Mezi další zámecké akce patří tradiční Oţivené prohlídky, koncerty a výstavy. Letos mohli
návštěvníci shlédnout výstavu denivek, Výstavu obrazů Emmy a Báry Srncových, výstavu 777 kouzelných medvědů a
medvídků, či výstavu herce a malíře Adama Nováka. V listopadu a v prosinci výstavu betlémů a v neposlední řadě i
výstavu k filmu Za ranních červánků. V prosinci bylo na zámku pekelně horko, a to díky Krampus show, kterou
připravili zámečtí spolu hasiči. Ti také pomáhali i u jiných příleţitostí, např.se zajištěním občerstvení při zámeckých
akcích, při stěhování nábytku, čištění okapu atd.
Za finančního přispění Městyse Chudenice byly v interiérech zámku vyměněny koberce, instalovány záclony a nová
květinová výzdoba interiérů. Dokončeno bylo čištění sklepů, kam se po prohlídce statikem instalovaly nové schody.
Sklep se tak stane novou součástí prohlídkového okruhu zámku.
Na zámku v letošním roce byla zaměstnána paní kastelánka Miroslava Ţáková, stálý průvodce Ludvík Pouza a tři
brigádníci, kteří byli vyuţívaní hlavně na víkendové akce.

Areál Bolfánek
O Areál Bolfánek se pilně stará občanské sdruţení Otisk, pod vedením Karla Jungvirtha ze Slatiny. V letošním roce
došlo k pravidelným úpravám terénu, které se provádějí hlavně před začátkem sezony. Nová změna nastala v kuchyni,
kdy zde začal vařit kuchař David Nováček z Klatov, který nasbíral své zkušenosti na kuchařských stáţích v zahraničí a
hosté si tak mohou vybrat z mezinárodní kuchyně z celého světa.
Tak jako v minulých letech byl pro návštěvníky Bolfánku připravený bohatý kulturní program. V dubnu se v rámci
letošních oslav 150. výročí narození Jaroslava Kvapila byl uspořádán pochod krajinou Chudenicka, který začínal na
Starém zámku a končil na Bolfánku. V květnu se konala tradiční Noc kostelů. Ta zahrnovala komentované prohlídky
prostoru bývalého kostela sv. Wolfganga, hudební vystoupení a noční výstup na rozhlednu, odkud byl úchvatný pohled
dolů na zem, kde byl pomocí svíček vyznačený původní půdorys kostela, tak jak zde stál za své slávy (v letech 1726 –
1786). Na konci května mohli návštěvníci rozhledny shlédnout zajímavou výstavu hub, který si připravil mykologický
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spolek z Klatov. V létě zde byly k slyšení tři koncerty a k zhlédnutí dvě divadelní představení. Cimrmanovo Hospoda
na Mýtince v podání Bukovských ochotníků a praţské Divadlo Verze – hra Jméno, v hlavních rolích s Romanem
Zachem, Lindou Rybovou, Janou Janečkovou, Petrem Lněničkou a Janem Dolanským. Představení se konala dva dny a
obě byla vyprodaná. Hercům se u nás velmi líbilo a rádi by zde hráli kaţdý rok. Přijeli i se svými rodinami a vyráţeli i
na výlety po našem okolí.
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5. Průmysl , obchod, živnosti
Živnostníci
V roce 2018 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:





















Česká pošta –paní pošťačka Štěpánka Dalihodová a paní Marie Rendlová z Opálky
Samoobsluha ZKD Sušice
ESO Market – paní Hana Špirková
Pivovar a restaurace Stará škola – Ing. Oldřich Vlasák a Pavel Šulc
Restaurace Stará škola – provozní pan Milan Beránek, pan Jan Voves
Restaurace U Baláků – soukromý klub pod vedením Petra Lucáka
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Kadeřnictví – paní Irena Pánková (Dolany)
Kadeřnictví, holičství – paní Šárka Valečková
Maserské, rekondiční a rehabilitační sluţby – 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 Ţák
Instalaterské a topenářské práce – Marek Lucák
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
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
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 Elektrikářské práce – pan Zdeněk Kalina
 Plotana – stavba oplocení, pan Mgr. Marcel Bezděk
 Obklady a dlaţby – pan Myroslav Viner

Ukončili provoz:
 Klempířství – pan Jaroslav Jiřík, který se odebral do důchodu
 Provozní restaurace Stará škola – Milan Beránek – září 2018, který se přesunul do Klatov, do restaurace Na
Rozhrání
 Na poště došlo k výměně pošťaček. Od května zde nastoupila paní Marie Rendlová.

Zahájili provoz:
 Provozní restaurace Stará škola – Jan Voves – listopad 2018

Občanská sdružení:
 Stáj Macán Chudenice o.s. – pan Ondřej Macán
 Otisk o.s. – pan Karel Jungvirth
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Zemědělství:
Ekonomické subjekty provozující svou činnost v k.ú. Chudenice:





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

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

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

Všechna lékařská oddělení pracují privátně.
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Veterinární služby:
Na ţádost městyse Chudenice zajišťuje pravidelné roční očkování MUDr. Martin Zdvořák z Přetína. Po domluvě
moţnost očkování králíků.

Oblastní charita Klatovy – pobočka Chudenice
Středisko charitní pečovatelské sluţby pro Chudenice a okolí, sídlí stále v budově Základní školy, nad úřadem
městyse. Pracuje zde paní Lenka Převrátilová – vedoucí pracovnice a jako pečovatelka paní Marie Skřivanová, obě
z Chudenic. V letošním roce zajišťovaly péči 41 klientům, jimţ pomáhají v domácnostech, zajišťují nákupy,
dováţejí obědy, doprovázejí je k lékaři a na úřady. Obědy pro klienty zajišťuje jídelna v Chocomyšli, která spadá
pod zemědělské druţstvo Koloveč. V květnu proběhl sběr šatstva od místních občanů, které bylo následně odvezeno
na pobočku v Klatovech, kde bylo dále zpracováno.
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6. Spolková činnost v Chudenicích:
SDH Chudenice
V lednu se konal tradiční hasičský bál, o který byl velký zájem mezi našimi obyvateli. Nechybělo občerstvení,
květiny pro dámy a tombola.
3. března hasiči společně se sokoly uspořádali každoroční masopustní průvod městečkem, ukončený večerní
„Masopustní zábavou“ v tělocvičně bývalé základní školy.
Poslední dubnový den hasiči společně vztyčili máj, který zdobil naší obec až do konce května. A jako již mnoho let
se podařilo hasičům májku přes noc uhlídat.
V červenci se konal na hřišti na Jalovčí Memoriál Václava Zoubka. Přátelského soutěžení se zúčastnil nebývale
velký počet družstev i diváků.
V září se hasiči ujali zajištění občerstvení ve Starém zámku, kde se konaly Zámecké dožínky. Asi největší událostí
tohoto roku byly oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa, kde náš hasičský sbor uctil památku
padlých chudenických vojáků, kteří položili své životy za naší samostatnost, svobodu a demokracii. Při této
příležitosti bylo uděleno členům SDH i několik medailí za zásluhy.
Ve vánočním čase hasiči obstarali občerstvení při Rozsvícení chudenického vánočního stromu a předali pod
stromeček dětem v chudenické školce hračky s hasičskou tématikou. A v rámci charitativní akce předali hračky i
dětem na onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.
Výroční valná hromada se konala 22. prosince v tělocvičně.
Členové sboru dobrovolných hasičů se jako každý rok zúčastnili několika hasičských soutěží: V květnu okrskové
soutěže v Biřkově, kde se umístili na prvním místě a získali tak putovní pohár starosty okrsku. Z této soutěže
postoupili do okresního vyřazovacího kola v Mochtíně, odkud bohužel odjížděli s neplatným pokusem a umístěním
na posledním místě. Dále byli v květnu pozváni na netradiční soutěž do Nezdic, kde se umístili až na osmém místě.
V červenci se, tak jako každý rok, zúčastnili hasičské soutěže v Červeném Poříčí a umístili se na šestém místě.
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ZO ČSV Chudenice - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Začátek roku byl ve znamení větších mrazů, které naštěstí netrvaly příliš dlouho a ve většině případů neměly zásadní vliv
na naše včely. Rovněž se často střídaly mrazivé dny s těmi teplejšími, ale na to si již budeme muset zvyknout.
Období zimy naštěstí brzy skončilo, a tak místo jara přišlo rovnou téměř letní počasí, které trvalo skoro do konce října.
I přes teplé letní počasí byla snůška medu spíše průměrná a u druhého (lesního) spíše podprůměrná.
V letošním roce včelařský spolek čítal 40 členů s 343 včelstvy.
Díky pravidelnému léčení včelstev nedošlo u chudenických včelařů k většímu úhynu včelstev tak jako v jiných krajích. Díky
dotaci, kterou podporuje městys Chudenice místní spolky, zakoupili včelaři nový kompresor k aerosolovému
vyvíječi pro léčení včel pomocí aerosolu. Stávající kompresor byl starý téměř 20 let a jeho účinnost
již byla na hranici životnosti.
17. března 2018 ve Staré škole proběhla Výroční schůze, kde byli přítomní seznámeni s činností včelařského spolku v
uplynulém roce a rovněž s hospodařením a dalšími organizačními záležitostmi. Nutno dodat, že účast členů ZO ČSV byla
na této akci velmi malá. Snad za to mohlo nepříznivé počasí, které ten den přetrvávalo až do pozdního večera. Koncem
června jako každoročně se uskutečnil na včelíně „Včelařský podvečer“, spojený s občerstvením a harmonikou. Ten se
naopak vydařil, dorazilo okolo 60 - ti účastníků. K večeři se zde podávala pečená kuřata a buřty na grili. Nechybělo ani
točené pivo. Na podzim se včelařský spolek zúčastnil dvou výstav, a to v Koterově u Plzně, kde se konala akce s názvem
Medový jarmark a na společné výstavě s chudenickými zahrádkáři, která proběhla v tělocvičně bývalé ZŠ Chudenice. Na
obou těchto výstavách předvedl předseda spolku, pan Josef Kadlec, ukázku živých včel v proskleném úle.
V zimním období probíhaly v restauraci Stará škola včelařské besedy, které může navštívit i široká veřejnost.
Pan Kadlec taktéž vede včelařský kroužek, který ovšem navštěvuje jen několik málo dětí. Snad se tato situace v budoucích
letech zlepší.
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Český zahrádkářský svaz Chudenice
Díky pilným včelkám mohou rozkvétat naše krásné zahrady, o které se s láskou a pílí starají naši zahrádkáři.
Zahrádkářská organizace získala v letošním roce několik nových členů a dostala se na krásné číslo 43.
Zahrádkáři se scházejí pravidelně 1x za měsíc na zahrádkářských schůzích, které se konají zpravidla první neděli v měsíci
v restauraci Stará škola. V letošním roce proběhlo i několik schůzí v klubovně hasičů, a to z důvodu uzavření restaurace.
V této klubovně se konala i březnová zahrádkářská výroční schůze.
V dubnu zahrádkáři upravili okolí pomníku H. Kvapilové a během celého roku pečovali o záhony okolo kostela.
Konalo se i několik přednášek, dvě z nich připravily samy členky spolku a to na téma čínských bylin v naší zahrádce a o
okrasných dřevinách. Další přednášku o pěstování zeleniny si připravil dlouholetý spolupracovník p. Diviš.
V červnu byly spuštěny nové webové stránky spolku, které kromě informací o dění v ZO přinášejí spoustu
krásných fotografií výpěstků a květin z chudenických zahrádek.
Na podzimní Výstavě zahrádkářů bylo i několik vystavovatelů z jiných ZO. Své výrobky zde představily šikovné chudenické
ženy, děti z mateřské školky a z knihovnického kroužku Tvořilka. Jako každý rok zde vstavoval i chudenický spolek včelařů.
Podívat se přišlo na 140 návštěvníků.
Od úřadu městyse Chudenice obdržel spolek dotaci ve výši 15 000,- Kč na plánovaný zájezd, který se však neuskutečnil a
dotace bylo tedy použito na renovaci vchodových dveří do moštárny a nákup lisovacích plachetek a roštů.
Městys také poskytl finance na zakoupení nové drtičky jablek, která velmi usnadnila práci zahrádkářů při letošní velké
úrodě jablek. Moštovalo se 6x a bylo vymoštováno přes 10 tun jablek.
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TJ Sokol Chudenice
Chudenickou tělovýchovnou jednotu tvoří již řadu let oddíl národní házené a fotbalový oddíl. V poslední době ale
reprezentuje chudenický Sokol také Petr Urban, který se účastní řady běžeckých závodů. Nutno podotknout, že se v
mnohdy velké konkurenci běžců dokáže neztratit.
ODDÍL KOPANÉ
Letošní rok se pro chudenické fotbalisty nesl ve znamení lítých bojů o udržení se v elitní okresní třídě. Toto herní
trápení skončilo až díky skvělému čtyřzápasovému finiši v samém závěru soutěže, kdy tým poskočil na konečné
osmé místo. Vyhnul se tím na poslední chvíli reálně hrozícímu sestupu.
Nevyrovnanost výkonů v jednotlivých utkáních s sebou přinesla do týmu i mnoho nervozity. Kritika morálky a
disciplíny hráčů, která zazněla poprvé již v únoru na Výroční členské schůzi, nepadla na úrodnou půdu. Svědčí o tom
letošní opětovné množství žlutých (32 - jaro, 28 - podzim) i červených karet (6-jaro, 2- podzim). Na tomto poli čeká
vedení FO ještě hodně výchovné práce.
Fotbalový oddíl však nežije jen činností soutěžní. I přes nelichotivou pozici, na které budou fotbalisté přezimovat,
je parta mladých kluků pod vedením široké skupiny zkušených sportovních funkcionářů hodně soudržná a
společenská. Realizuje se proto také v dalších činnostech, ovlivňujících život v obci. Organizováním sportovních a
kulturních akcí nabízejí spoluobčanům různé možnosti volnočasového vyžití. V roce 2018 se proto konal již 13.
ročník turnaje v malé pouťové kopané, po jehož skončení následovala v prostorách hřiště „1. chudenická fotbalová
pouťotéka“ s pěknou účastí a velmi kladným ohlasem. Nemalé úsilí si vyžádalo také zorganizování říjnového
běžeckého závodu „Chudenickým Žďárem“, letos proběhl již 3. ročník a i přes krutou nepřízeň počasí v podobě
první letošní sněhové nadílky se dostavil nečekaně vysoký počet běžeckých nadšenců z řad místních i přespolních,
čímž bylo postaráno nejen o regulérní průběh, ale i hodně příjemnou a pohodovou atmosféru. V závěru roku pak také
prověří organizační schopnosti fotbalové party další ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu o putovní pohár
starosty městyse.
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Důležitou činností členů oddílu je také péče o sportovní areál na Jalovčí. První větší akce se konala již v březnu, kdy
bylo třeba připravit hrací plochu pro regulérní průběh jarní části soutěže zarovnáním hlubokých děr, vzniklých
geologickou sondáží podpovrchových vrstev hřiště. Velkou akcí byla svépomocně provedena dlouho očekávaná a
nezbytná výměna střešní krytiny, okapů a svodů na kabinách. Stav hrací plochy, její kvalita i sklon terénu již pár
desítek let nabádají mnoho generací chudenických fotbalových činovníků k zamyšlení. Dlouhotrvající sucho v
období letošního léta podobné myšlenky jen umocnilo. Na základě příznivých výsledků geologického průzkumu se
vlastník pozemku, městys Chudenice, rozhodl vyslyšet dlouhodobé přání fotbaluchtivých občanů a využil možnost
podání žádosti o dotační titul na vybudování multifunkčního sportoviště v areálu Jalovčí, jehož součástí by byly i
terénní úpravy hrací fotbalové plochy s umělým zavlažováním. Pokud by se daný záměr zdařil, byl by to nádherný
dárek k 80. výročí zahájení fotbalové činnosti v Chudenicích.
Do dotačního programu Bezpečné branky 2018, který realizuje Plzeňský kraj, byla podána žádost pod názvem
Bezpečné branky pro TJ Sokol Chudenice s požadavkem na 80 tis. Kč, přičemž odsouhlasená výše dotace byla 54
tis. Kč. Městys Chudenice doplatil zbylou část a byly pořízeny nové moderní branky v různých velikostech v počtu
sedmi kusů.
Již druhým rokem existuje oddíl mládeže, který pod vedením mladých adeptů trenérského umění z řad aktivních
fotbalistů pravidelně a s chutí trénuje.
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ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
V roce 2018 tvořila oddíl národní házené dvě družstva; oddíl žen a oddíl mužů. Obě družstva hrají oblastní přebor a
jaro 2018 znamenalo především dohrávku soutěžního ročníku 2017/2018. Muži skončili na skvělém 3. místě s 19
body a skóre 342:318, ženy se 14 body obsadily 5. místo (skóre 232:224). V podzimní části nového ročníku
2018/2019 si lépe vedou muži, kteří se s 12 body a skóre 146:129 drží na třetí příčce tabulky. Ženy se od jara musí
vyrovnávat s řadou zranění a plněním mateřských povinností některých hráček, a tak zatím vybojovaly pouhé 4
body, které stačí jen na 7. (předposlední) místo tabulky. Naši házenkáři jsou také velmi úspěšnými střelci. Miroslav
Černý, který vstřelil v podzimní části 69 branek, je druhým nejlepším střelcem OP, Kristýna Kacerovská je s 64
brankami na 3. místě střelkyň OP.
Kromě tréninkové přípravy a mistrovských utkání tradičně oddíl NH pořádá házenkářský bál, podílí se na organizaci
masopustního průvodu, organizuje házenkářský „srandamač“ a oslavy Mezinárodního dne dětí. Ty se nám letos
posunuly až do srpna, kdy jsme ve spolupráci s fotbalisty, chudenickými hasiči a knihovnou uspořádali „Námořnické
odpoledne“. Počasí nám přálo a děti i rodiče si odpoledne náležitě užili, jen slíbená „pěna“ musela být z důvodu
zásahu místních hasičů zrušena. Ti byli bohužel odvoláni k hašení požáru pole těsně před začátkem akce.
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7. Kulturní dění v Chudenicích
Významná výročí







180 let od narození chudenického faráře Josefa Souhrady (11. 6. 1838 Kučeř - 5. 5. 1892 Chudenice)
150 let od narození národního umělce Jaroslava Kvapila (25. 9. 1868 Chudenice - 10. 1. 1950 Praha)
135 let od narození Generála majora Dr. Václav Jelínek (25. 3. 1883 Chudenice - 4. 2. 1961 Bělehrad)
90 let od slavnostního rozsvícení elektrického proudu v Chudenicích
85 let od úmrtí Prof. MUDr. Václava Rubešky (4. 2. 1854 v Chudenicích - 25. 5. 1933 Praha)
65 let od úmrtí Generála Šéf intendanta Josefa Peška (5. 2. 1884 Chudenice - 16. 5. 1953 Leopoldov)

Farář J. Souhrada

J. Kvapil
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Dr. V. Jelínek

MUDr. V. Rubeška

Generál J. Pešek
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1. Elektřina (il.foto)

Společně do divadla
Městys Chudenice pomocí pracovnice kultury Lenky Homolkové zorganizoval letos 2 divadelní zájezdy. V dubnu to
byla komedie Terasa v Divadle bez zábradlí (reţie: Karel Heřmánek, v hl. rolích: Kateřina Broţová, Zdeněk
Ţák, Josef Carda, Dana Morávková, Rudolf Hrušínský).
V listopadu se naši občané vydali opět do Prahy, a to na krásné adventní představení Vánoční koleda na motivy
proslulé povídky Charlese Dickense (scénář a reţie: Ondřej Sokol, v hl. rolích: Karel Roden a Ivana Chýlková).

Divadelní představení Terasa, Jean-Claude Carrière

Divadelní představení Vánoční koleda, Charles Dickens
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Vítání občánků
V září proběhlo tradiční Vítání občánkŧ. Tato slavnost se v Chudenicích koná kaţdé dva roky. Krásné prostory Velké
jídelny Starého zámku zaplnili rodiče a příbuzní 17 nových občánkŧ. 13 holčiček a 4 chlapečci. Starosta Martin
Dolejš pronesl slavnostní řeč k rodičŧm a jejich příbuzným a společně s paní matrikářkou Pavlou Fáberovou předal
dětem dáreček- plyšovou ovečku a dětskou deku. Poté následovalo slavnostní fotografování.

Vítání občánkŧ – Velká jídelna – Starý czernínský zámek, část 1

Vítání občánkŧ – Velká jídelna – Starý czernínský zámek, část 2

Rozsvícení vánočního stromečku
Adventní období v Chudenicích začíná jiţ tradičně slavnostním Rozsvícením vánočního stromu, které se konalo
v sobotu 1.12. od 16 hodin. U nás tedy spíše rozsvícení stromečku, jelikoţ byl v letošním roce na městečku u rybníka
vysazen nový - ţivý strom. Je sice malý a u některých lidí vyvolával posměch, ale většině obyvatel udělal radost a
ponejvíce našim dětem z mateřské školky, které přišly pomoc paní knihovnici Lence Homolkové ho ozdobit.
Na slavnosti zaznělo mnoho koled, které si připravily děti z MŠ Chudenice, Švihovská ţesťová harmonie a skupina
Capra di Fossa. Jako kaţdý rok zde měli i letos návštěvníci moţnost podpořit místní spolky a to zakoupení výrobkŧ
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dětí z krouţku Tvořilka při Chudenické knihovně, vánočních věncŧ a svícnŧ od spolku Zahrádkářŧ nebo koupí
zákusku ve stánku „Ňaminky od maminky“. Výtěţek z dobrot byl předán ředitelce MŠ Chudenice na zakoupení
hraček pro děti. Občerstvení zajistili místní hasiči.

Nově vysazený stromeček na městečku v Chudenicích, společně s dětmi z mateřské školy
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Oslava 100. Výročí vzniku republiky
Asi největší událostí tohoto roku byly oslavy ke 100. výročí vzniku samostatného Československa, které se konaly i
v našem městečku. Přípravy se konaly jiţ několik měsícŧ předem a ač nám zrovna nepřálo počasí (celý den hustě
pršelo) slavnost se vydařila. Oslavy zahájila Mše svatá za padlé v kostele Sv. Jana Křtitele. Odtud se občané přemístili
na náměstí Míru, kde byla slavnostně vysazana Lípa republiky. Poté následovalo slavnostní položení věnců u Pomníku
padlých, kterého se ujal sbor dobrovolných hasičů. Zazněla zde i slavnostní hymna v podání vokální skupiny Tutti voci
z Plzně. Ti pak měli hodinový koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Na závěr bylo pro všechny připravené občerstvení
v restauraci Stará škola. K této příležitosti vydal městys novou vzpomínkovou pohlednici.

Oslavy 100. let republiky – restaurace Stará škola
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Kulturní a společenské akce:
LEDEN
• NOVOROČNÍ VÝSTUP NA BOLFÁNEK, Bolfánek, Otisk o.s.
• 6.1. POSLEDNÍ LEČ - Myslivecký spolek Ţďár Chudenice - restaurace Stará škola, hudba Klatovské heligonky
• 6.- 7.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Chudenice – Knihovna
• 12.1. FILMOVÉ PÁTKY - film HIPHOP-ERACE, Knihovna
• 19.1. HASIČSKÝ BÁL – SDH Chudenice, tělocvična ZŠ, hudba: Malá muzika Nauše Pepíka
• 26.1. NOVÉ POZNATKY O HRADU NOVÝ HERŠTEJN VE STŘEDOVĚKU – přednáška Mgr. Petra Kastla –
knihovna
ÚNOR
• 4.2. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE v restauraci Stará škola
• 9.2. FILMOVÉ PÁTKY, film 10 MILIARD - CO MÁME NA TALÍŘI?, Knihovna
• 10.2.HÁZENKÁŘSKÝ BÁL - TJ Sokol Chudenice, tělocvična ZŠ, kapela Eroplán
• 23.2. IZRAEL-JORDÁNSKO, cestopisná přednáška v podání klatovských muzikantŧ J.Babky, M.Jiříka, J.Pletichy
a J.Hrdiny, Knihovna
BŘEZEN
• 3.3. MASOPUSTNÍ PRŦVOD, TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice
• 3.3. MASOPUSTNÍ BÁL, TJ Sokol Chudenice a SDH Chudenice, tělocvična ZŠ, hudba Schmiddleboys
• 10.3. VÝROČNÍ SCHŦZE ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SPOLKU v restauraci Stará škola v Chudenicích
• 23. 3. KAREL SLAVOJ AMERLING, přednáška profesora Viktora Viktory, Knihovna
• 25. 3. HRAD NOVÝ HERŠTEJN, auto/cyklo vycházka s archeologem Mgr. Petrem Kastlem

DUBEN
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• 5.4. DIVADELNÍ ZÁJEZD DO PRAHY na komediální hru TERASA, Městys Chudenice
• 7.4. KONCERT vokálního sboru PILSEN VOICE, kostel Sv. Jana Křtitele
• 8.4. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE, restaurace Stará škola
• 14.4. JARNÍ KONCERT NA ZÁMKU CHUDENICE-účinkuje Dechový orchestr Junior ZUŠ Staňkov, Starý
czerninský zámek Chudenice
• 28.4. PO STOPÁCH JAROSLAVA KVAPILA , pochod, Starý czerninský zámek Chudenice, Městys Chudenice a
Otisk o.s.
KVĚTEN
• Květen - 777 KOUZELNÝCH MEDVĚDŦ A MEDVÍDKŦ, výstava, Starý czerninský zámek
• 6.5. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE S PŘEDNÁŠKOU, v restauraci Stará škola
• 18.5. VZNIK A ZÁNIK VOJENSKÉHO ÚTVARU DOUBRAVA - POLEŇ, přednáška pana Josefa Ondřejky,
Knihovna
• 20.5. AUTO/CYKLOVYCHÁZKU NA VRCH DOUBRAVU s přednáškou v místě o bývalém VÚ DOUBRAVA POLEŇ
s Nprap Josefem Ondřejkou. Knihovna
• 20.5. ZÁMEK PLNÝ ZDRAVÍ, Starý czerninský zámek
• 26.5. MUZEJNÍ NOC S KARLEM VOŘÍŠKEM A SKUPINOU MYMO, Starý czerninský zámek
• 26.-27.5. VÝSTAVA HUB, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
ČERVEN
• Červen - 777 KOUZELNÝCH MEDVĚDŦ A MEDVÍDKŦ, výstava, Starý czerninský zámek
• Červen - VÝSTAVA RUSALKA, která se koná v rámci akce Rok Jaroslava Kvapila, Starý czerninský zámek
• Červen - VÝSTAVA KLOBOUKY PRVNÍ REPUBLIKY, Starý czerninský zámek
• Červen - VÝSTAVA EMMA, obrazy malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• 2.6. ZÁMEK DĚTEM, Starý czerninský zámek
• 3.6.. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE, v restauraci Stará škola
• 3.6. VERNISÁŢ K VÝSTAVĚ EMMA malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• 16.6. CHUDENICE NEJEN ZA CÍSAŘE PÁNA, Starý czerninský zámek
• 20.6. LITERÁRNÍ SVĚT JAROSLAVA KVAPILA, přednáška Památníku národního Písemnictví, Starý
czerninský zámek
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• 23. 6. HOSPODA NA MÝTINCE, představení Bukovských ochotníkŧ, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 24.6. AUTO/CYKLO VYCHÁZKA k rozhledně Koţich u Libákovic. Knihovna
• 24.6. O CHYTRÉM KAŠPÁRKOVI A ZTRACENÉ PRINCEZNĚ, loutkové představení Divadelního spolku
Dolňáček, Starý czerninský zámek
• 29.6. MAGDALENA URBANOVÁ A DUNA BAND – koncert, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
ČERVENEC
• Červenec -VÝSTAVA EMMA, obrazy malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• 5.7. DENNÍ OŢIVENÉ PROHLÍDKY na téma ZÁMECKÉ „OSMIČKY“ aneb Co všechno se v Chudenicích
mohlo stát
v letech, končících číslicí „8“?, Starý czerninský zámek
• 7.7. MEMORIÁL VÁCLAVA ZOUBKA - „Hasičská soutěţ“ - SDH Chudenice
• 10. – 11.7. CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ, Cirkus Jung, hřiště za ZŠ
• 25.7. VOSKO-HRANÍ, tvořivá dílna pro veřejnost, Knihovna
• 27.7. POUŤOVÁ ZÁBAVA – SDH Chudenice, hudba Míla Šobr, tělocvična ZŠ
• 28.7. POUŤ SVATÉ ANNY, slavnostní prŧvod a mše u kaple Sv. Anny
• 28.7. MALÁ POUŤOVÁ KOPANÁ – 13. ročník, TJ Sokol Chudenice, hřiště Na Jalovčí
• 28. – 29. 7. POUŤOVÝ PROGRAM - Starý czerninský zámek
SRPEN
• Srpen - VÝSTAVA EMMA, obrazy malířek Emmy a Barbory Srncových, Starý czerninský zámek
• Srpen - LÉTO S BATIKOU, workshopy v Knihovně městyse Chudenice
• 11.- 12.8. JMÉNO, divadelní představení divadla Verze, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 17.8. KYTAROVÝ RECITÁL LUBOMÍRA BRABCE, Starý czerninský zámek
• 19.8. NÁMOŘNICKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI, TJ Sokol Chudenice ve spolupráci s SDH Chudenice, hřiště Na
Jalovčí
• 24.8. „O KOUZELNÉM JABLKU“, promítání pohádky, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
• 25.8. HOUSLOVÝ KONCERT, Koncert ţákŧ zakladatelky České Suzuki asoc. Jany Hrabaňové, Areál Bolfánek,
Otisk o.s.
• 31.8. PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND & support GREEDIES, koncert, Areál Bolfánek, Otisk o.s.
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ZÁŘÍ
• Září VÝSTAVA OBRAZŦ ADAMA NOVÁKA, Starý czerninský zámek
• Září VÝSTAVA FOTOOBRÁZKŦ ZPĚVAČKY EVY PILAROVÉ, Starý czerninský zámek
• 2.9. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, rybník Na městečku
• 2.9. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE v restauraci Stará škola v Chudenicích.
• 14.9. NOC V KNIHOVNĚ, Záhada vesmírné lodi kapitána Wolfgangstera
• 15.9. ZÁMECKÁ PADESÁTKA, koncert kapel MAJKL BAND a 1/2 REBEL, Starý czerninský zámek
• 16.9. AUTO/CYKLO VYCHÁZKU do přírodní lokality Metálka a na rozhlednu Kříţový vrch u
Chotěšova,Knihovna
• 23.9. DEN JAROSLAVA KVAPILA V CHUDENICÍCH, v neděli 23. září 2018 od 13:00, Starý czerninský zámek
• 28.-30. 9. VÝSTAVA K 65. VÝROČÍ OBNOVENÍ SPOLKU ZAHRÁDKÁŘŦ V CHUDENICÍCH, tělocvična
ZŠ
ŘÍJEN
• Říjen VÝSTAVA ADAMA NOVÁKA – OBRAZY, Starý czerninský zámek
• 7.10. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE v hasičské klubovně
• 19. 10. HISTORIE HRADU RÝZMBERK, přednáška archeologa Mgr. Petra Kastla, Knihovna
• 21.10. AUTO/CYKLO VYCHÁZKA NA HRAD RÝZMBERK spojená s
• přednáškou archeologa Petra Kastla přímo na hradě, Knihovna
• 28.10. 3. ROČNÍK BĚHU CHUDENICKÝM ŢĎÁREM, TJ Sokol Chudenice pod záštitou Úřadu městyse
Chudenice, hřiště Na Jalovčí
• 12.10. PUTOVÁNÍ ZA CZERNINY II. – zájezd na hrad a zámek Jindřichŧv Hradec, Starý czerninský zámek
• 28.10. OSLAVA 100 LET REPUBLIKY, Městys Chudenice spolu s SDH Chudenice, nám. Míru
- Mše svatá za padlé v kostele Sv. Jana Křtitele
- Slavnostní vysazení Lípy republiky
- Slavnostní poloţení věncŧ u Pomníku padlých
- Koncert vokální skupiny Tutti Voci z Plzně
LISTOPAD
• Listopad – VÝSTAVA ZA RANNÍCH ČERVÁNKŦ, Starý zámek Chudenice
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• Listopad - VÝSTAVA BETLÉMŦ, Starý zámek Chudenice
• 4.11. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE v hasičské klubovně
• 7. a 21.11. VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA, Knihovna Chudenice
• 9.11. LAMPIÓNOVÝ PRŦVOD NA BOLFÁNEK, Rodiče s podporou Městyse Chudenice a Otisk o.s.
• 16.11. KANADOU AŢ ZA HRANICE USA, přednáška chudenického fotografa Zdeňka Mlnaříka, Knihovna
• 18.11. ÚKLID AMERICKÉ ZAHRADY s hrabáním a odvozem listí, Otisk o.s.
• 25.11. ZÁJEZD DO DIVADLA do Prahy na výpravný příběh Vánoční Koleda, Městys Chudenice
• 30.11. KONEC STARÝCH ČASŦ, ANEB OD MONARCHIE K REPUBLICE, přednáška klatovského archiváře
pana
Jana Jiráka, Starý zámek Chudenice
PROSINEC
• 1.-15.12. VÝSTAVA ZA RANNÍCH ČERVÁNKŦ, Starý zámek Chudenice
• 1.-15.12. VÝSTAVA BETLÉMŦ, Starý zámek Chudenice
• 1.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, Městys Chudenice
• 2. 12. ZAHRÁDKÁŘSKÁ SCHŦZE, v restauraci Stará škola
• 7.12. MIKULÁŠSKÁ TANCOVAČKA PRO DĚTI, pořádají rodiče s podporou městyse Chudenice
• 8.12. KRAMPUS V CHUDENICÍCH, SDH Chudenice, Starý zámek Chudenice a Městys Chudenice
• 30.12. ZIMNÍ VYCHÁZKA OKOLO CHUDENIC, Knihovna
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8. Veřejný život
Ekonomika
Průměrné spotřebitelské ceny potravin – Plzeňský kraj
Měřicí jednotka: Kč
ČR, kraje

2008

2013

2018

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]
Rýţe 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]

190,98
106,17
123,32
61,66
18,07
125,44
6,38
26,61
94,53
76,47
11,28
35,18
31,73
22,55
52,97
20,74
8,30
.
57,02
9,68
9,72

209,83
119,94
129,78
72,57
21,23
170,33
7,57
28,06
157,82
85,78
12,68
35,12
40,13
21,86
39,53
23,79
8,75
.
70,91
11,57
18,35

226,46
112,98
152,33
56,57
17,68
133,44
8,34
35,79
215,60
105,61
10,01
36,23
43,58
23,71
44,71
12,30
8,97
103,58
.
12,46
22,90
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Pomeranče [1 kg]
Banány ţluté [1 kg]
Jablka konzumní [1 kg]
Rajská jablka červená kulatá [1 kg]
Papriky [1 kg]
Mrkev [1 kg]

24,96
27,96
26,02
45,41
62,78
14,19

28,30
34,47
26,91
45,97
63,19
18,58

29,34
26,01
26,23
51,57
58,79
20,12





Průměrná hrubá měsíční mzda
V roce 2018 dosáhla průměrná mzda 31 885 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 390 Kč (8,1 %). Spotřebitelské
ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně se mzda zvýšila o 5,9 %.
Vláda schválila návrh předloţený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. 1. 2018 zvýší minimální
měsíční mzda ze současných 11.000 Kč na 12.200 Kč a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč. Tato částka se
vztahuje k práci při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, tzn. za plný úvazek.
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Tvorba a užití HDP v roce 2018:
HDP (hrubý domácí produkt) za rok 2018 byl o 3,0 % vyšší neţ v roce 2017. Hlavním faktorem celoročního růstu byla
domácí poptávka, zejména investiční aktivita. Tvorba hrubého fixního kapitálu přispěla 1,9 p. b., spotřeba domácností
1,0 p. b. a výdaje vládních institucí 0,7 p. b. Zahraniční poptávka přispěla 0,4 p.b.
HPH (hrubá přidaná hodnota) se v roce 2018 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,1 %. Ekonomický růst
se projevoval téměř ve všech odvětvích národního hospodářství. Zpracovatelský průmysl přispěl k růstu HPH 0,9 p. b.,
skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování 0,8 p. b. a odvětví informačních a
komunikačních činností 0,4 p. b. HPH ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 3,4 %. Výrazně se dařilo stavebnictví,
které zaznamenalo nejvyšší růst za posledních 14 let (6,7 %), dále pak odvětvím informačních a komunikačních
činností (6,7 %) a peněţnictví a pojišťovnictví (6,7 %).
Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za celý rok 2018 meziročně o 3,1 %. Tvorba hrubého fixního
kapitálu byla o 10,1 % vyšší neţ v roce 2017. Zvýšené investice směřovaly do budov a staveb, strojního vybavení i
dopravních prostředků.
Saldo zahraničního obchodu kleslo v běţných cenách meziročně o 49,8 mld. Kč na 331,9 mld. Kč, přičemţ vývoz
vzrostl reálně o 4,5 % a dovoz o 6,0 %.

Zaměstnanost:
Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 430 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno
o 2,0 % hodin více neţ v roce 2017.
Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů
dosáhla v prosinci 75,4 % a oproti prosinci 2017 se zvýšila o 0,9 procentního bodu. Míra zaměstnanosti muţů po
sezónním očištění činila 82,2 %, míra zaměstnanosti ţen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná
od sezónních vlivů činila 49,0 %, ve věku 30–49 let 88,7 % a ve skupině osob 50–64letých 75,2 %.
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Nezaměstnanost:
Za celý rok 2018 činila průměrná míra nezaměstnanosti 3,2 %, coţ je nejniţší roční průměr od roku 2008.
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a
nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 2,2 % a meziročně se sníţila
o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti muţů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 1,8 %, míra nezaměstnanosti
ţen 2,6 %.
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Politika
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
Obec Chudenice
číslo příjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Topolánek Mirek Ing
Horáček Michal Mgr. Ph.D
Fischer Pavel Mgr
Hynek Jiří RNDr
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c

navrhující
strana
Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři
Občan

politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP

1.kolo
hlasy
9
21
32
3
3
5
171
34
67

%

2.kolo
hlasy
2,6
X
6,08 X
9,27 X
0,86 X
0,86 X
1,44 X
49,56 243
9,85 X
19,42 149

%
X
X
X
X
X
X
61,98
X
38,01

8. března byl inaugurován do funkce prezidenta na druhé funkční období Miloš Zeman, který zemi povede dalších 5 let,
mandát prezidenta ale můţe vykonávat nejvýše ve dvou po sobě jdoucích období.
27. června – prezident Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše.
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Volební účast v Chudenicích:
Plzeňský kraj
kolo

název

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

1.

Chudenice

1

1

100,00

603

348

57,71

348

345

99,14

2.

Chudenice

1

1

100,00

595

393

66,05

393

392

99,75
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Volby do zastupitelstva městyse Chudenice

Volby do zastupitelstev obcí v Česku proběhly v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018, jako obvykle se současně konaly
i volby do Zastupitelstva města Prahy a zastupitelstev praţských městských částí. Termín těchto voleb byl spojen s
prvním kolem voleb do třetiny Senátu. V Chudenicích letos byly sestaveny pouze dvě kandidátky. Sjednocené
Chudenicko, které vyhrálo volby v posledních zastupitelských volbách a nově uskupené Sdruţení nezávislých
kandidátů. I v letošním roce strana Sjednocené Chudenicko obhájila svůj post a získala 9 mandátů z celkových 11.
Volební strana č.1 – Sjednocené Chudenicko
Pořadí na
kandidátce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno a Příjmení
Martin Dolejš
Marcel Bezděk
David Ţák
Oldřich Vlasák
Lenka Homolková
Drahomíra Bouberlová
Jitka Egermayerová
Petr Ţák
Tomáš Macán
Jan Dostál
Miroslav Macán

Věk
54
40
39
42
40
62
68
37
35
36
56

Pořadí
zvolení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
náhradník
náhradník
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Počet
hlasů
283
291
306
296
280
287
259
307
293
268
276

Volební strana č.2 – Sdružení nezávislých kandidátů
Pořadí na
kandidátce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno a Příjmení

Věk

Gabriela Bláhová
Dagmar Stelzerová
Jan Přibáň
Jaroslava Ţeţulová
Petr Lucák
Martin Gajdošík
Zdeněk Kalina
Luděk Lepší
Karel Kacerovský
Monika Roubalová
Jiří Dalihod

Plzeňský kraj
kolo

název

1.

Chudenice

36
48
56
41
37
32
58
36
68
46
42

Okrsky
celkem

zpr.

1

1

v%
100,00

Pořadí
zvolení
náhradník
2
1
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník
náhradník

Počet
hlasů
82
90
95
80
71
75
88
58
79
46
47

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

609

399

399
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Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konaly v říjnu 2018, první kolo proběhlo 5. a 6. října společně
s volbami do zastupitelstev obcí. Volila se třetina Senátu (27 z 81 mandátů) ve 27 volebních obvodech. V prvním kole
dosáhli více neţ 50 % hlasů a byli proto zvoleni lidovec Jiří Čunek na Vsetínsku a nezávislý kandidát Jiří
Drahoš v Praze 4. Druhé kolo proběhlo 12. a 13. října 2018.

Plzeňský kraj
KČ1
0

název

Okrsky
celkem

zpr.

1

1

Chudenice

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

603

242

242

237

100,00

Jméno a Příjmení
Č. kand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vladislav Vilímec
Viktor Krutina
Jan Látka
Miroslav Timura
Milan Obdrţálek
Miroslav Vokáč
Josef Švarcbek
Michal Janek

Počet
hlasů
31
23
35
6
15
44
18
65
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Všeobecné dění v ČR
5. března tisíce lidí demonstrovaly proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro
kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Protesty směřovaly také proti stávajícímu premiérovi v demisi
Andreji Babišovi.
15. března – na tři stovky vysokých a středních škol a dalších institucí se zapojilo do studentské stávky Vyjdi ven na
obranu ústavních hodnot.
29. března – Česká televize zahájila digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2.
1. července – Úřady začaly povinně a zdarma vydávat elektronické občanské průkazy splňující podmínky nařízení
eIDAS.
1.-7. července se v Praze konal 16. všesokolský slet, připomínající 100. výročí vzniku Československa. Na tuto slávu se
vydalo i několik občanů Chudenic.
Oslavy 100. výročí vzniku Československa
V říjnu se konaly celorepublikové oslavy 100 let od vzniku Československa. U této příleţitosti byla po rekonstrukci
otevřena historická budova Národního muzea. Po celém Česku se vysazovaly lípy republiky, vzpomínalo se na padlé
z 1. světové války, od jejíhoţ konce také uplynulo 100 let. Česká republika uctila výročí speciálními dvacetikorunovými
mincemi, kulturními akcemi, ale i různými přehlídkami, ale i novou emisí státních dluhopisů.
Extrémní sucho
Problémy se suchem jsou stále horší, v některých obcích je tak málo vody, ţe jí musejí dováţet v cisternách a to nejen
v letní sezoně, ale i na podzim a v zimě. Problémy hlavně způsobily dubnové teploty, teplá zima a suché léto.
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Olympijské zlato
Ze zimních olympijských her v Jíţní Koreji přivezla Ester Ledecká hned dvě zlaté medaile. Velkým úspěchem je i fakt
ţe se jí podařilo zvítězit ve dvou sportech, v superobřím slalomu a ve snowboardu.

Důchody
Starobní důchod stoupnul průměrně o 475 Kč, průměrná penze se tak poprvé dostane na úroveň 12 tisíc korun. Jde o
největší růst penzí od roku 2008, zásluhu na tom mají rostoucí mzdy i ceny.
Elektronické recepty
Od roku 2018 mají lékaři povinně vydávat jen elektronické recepty. Lékaři si budou moci zkontrolovat, zda si pacient
léky vyzvedl.
Řidičské průkazy
Od 1. července lze ţádat o vydání nebo o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností. Dosud bylo moţné vyřizovat jen v místě trvalého bydliště.
Otcovská dovolená
Od 1. února začala platit tzv. otcovská dovolená. Tatínkové budou mít moţnost vyuţít po narození potomka týdenní
otcovskou dovolenou.
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2. Průběh roku, počasí
Už jsme si zvykli na skutečnost, že pomalu postupujeme do období rychlejších změn klimatu. Letošní rok v tom nebyl výjimkou. Podle údajů z pražského Klementina byl nejteplejším od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření
teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 9,6 stupně, což je o 2,1 stupně více než bývá normálně. Oznámil to na
svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Rekord dosud držely roky 2014 a 2015 s průměrnou roční
teplotou 12,5 stupně. Mezi deseti nejteplejšími roky od konce 18. století jsou nyní podle údajů z Klementina většinou roky ze začátku 21. století. Pouze o osmé a deváté místo se dělí rok 2008 s rokem 1994, protože oba měly stejnou průměrnou teplotu 11,7 stupně Celsia. Nejnovější fakta, uváděná meteorology, se zdají odpovídat názorům, že
lidé čím dál tím víc planetu devastují. Zčásti to je jistě pravda, ale – i v minulosti procházela země obdobími, kdy se
klima měnilo rychlým tempem. Existují dokonce teorie, že za všechny velké změny, kterými jednotlivé civilizace v
historii zeměkoule prošly – sociální bouře, války, zánik celých civilizací – mohou zčásti právě klimatické změny. Ať
tak či onak poručit větru a dešti, jak se kdysi zpívalo v jedné písni, stále neumíme. A musíme se s tím smířit. Jak tedy
ten teplotně rekordní rok vypadal u nás, v Chudenicích?
LEDEN
První polovina měsíce byla pošmourná, denní teploty se pohybovaly kolem +3 - +4 °C, noční klesaly mírně pod bod
mrazu, k –1 až –2 °C. V polovině měsíce se denní teploty vyšplhaly až na +6°C. V neděli 21. ledna ráno a dopoledne
hustě sněžilo, ale protože byly +4 °C napadaný sníh rychle odtával. Následující týden začal skutečně extrémním
dnem. V noci z 21. na 22. ledna klesly noční teploty až na –7 °C, ráno byly –4 ° a v poledne jsme zaznamenali nejvyšší lednovou teplotu +13 stupňů. Pěkné zvraty. Teplé byly i následující tři dny, kdy bylo polojasno s denními teplotami +10 a +12 stupňů, noční teploty se držely na nule. O sněhu jsme si letos v lednu mohli nechat jen zdát.
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ÚNOR
První únorový den nám přinesl denní teplotu +7 °C a déšť. Od tohoto dne denní teploty klesly až k nule, noční k
–4 °C. V noci na úterý 6. 2. zasáhl Česko silný mráz. Na Šumavě na Rokytské slati dosáhl mráz až k –21 °C. My u
nás jsme se spokojili s pouhými –4 stupni. Ve středu 7. února napadl mokrý sníh. Ten pak postupně připadal a zase
odtával až do 11. února, kdy už téměř zmizel. V těchto dnech opět trápil skoro všechna města smog. V dalších dnech
se denní teploty pohybovaly od 0 do +4 stupňů, noční kolem nuly. V pátek 16. 2. postihla městečko pěkná „klouzačka“. V noci pršelo a mrzlo a ráno, než vyjely posypové vozy, se silnice i chodníky změnily v kluziště. Den nato, 17.
února odpoledne, vydatně sněžilo, napadl dost silný koberec sněhu, za odpoledne a večer nasněžilo 10 cm, sníh pak
v okolí Chudenic vydržel až do konce února. V týdnu od 19. února se denní teploty pohybovaly od 0 do –2 stupňů. V
neděli 25. února jsme se probudili do chladného rána. Na řadě míst teplota klesla pod -10 °C, u nás jsme zaznamenali
dokonce -12 stupňů. Mrazy pak pokračovaly i v dalších dnech a byly ještě silnější, denní teploty v rozmezí -8 až -6
stupňů, noční teploty klesly nejvíce 28. února, u nás jsme naměřili -15 stupňů. Za chladným počasím v těchto dnech
bylo velmi chladné proudění od severovýchodu až východu.
BŘEZEN
Prvních šest březnových dní bylo ještě mrazivých, od středy 7. 3. vzrostly denní teploty až na +7 stupňů, bylo zataženo, s občasným slabým deštěm. V sobotu 10.3. zaznamenaly teploměry v našem městě denní teplotu až +14 a v
neděli až +17 stupňů. V následujícím týdnu bylo sychravo a deštivo, bez mrazů. Ty se v mírnější formě vrátily v sobotu 17. 3., kdy ráno dokonce napadl sníh, který se udržel až do poloviny příštího týdne.
DUBEN
Duben nás přivítal pravým aprílovým počasím. V neděli 1. dubna chvíli pršelo, chvíli padal sníh, chvíli vykouklo
sluníčko. Denní teplota vyšplhala až na +9 stupňů, noční se držela nad bodem mrazu. V následujícím týdnu se střídaly déšť a slunečno, v úterý a ve středu 3. a 4. dubna vyskočily denní teploty až na 20 a 22. stupňů. Asi už to byla
předzvěst léta. Ve středu 4. dubna ve 20 hodin večer od západu přitáhly nad město černočerné mraky. S nimi přišla
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první jarní bouřka, naštěstí jen několikrát zabouřilo, ale napadaly kroupy, souvislá vrstva. V týdnu od 9. do 15. dubna
se denní teploty pohybovaly od 19 do 23 stupňů. V úterý 10. dubna v 16.10 hodin začalo opět bouřit, bouřka se nad
městem udržela až do 17.30 hodin. Doprovázel ji silný déšť. Další bouřka se přihnala v pátek 13. dubna v 17.55 hodin. Doprovázel ji déšť a silný nárazový vítr. V pátek a v sobotu 20. a 21. 4. se nám přihlásilo léto. Denní teploty byly 26 a 27 stupňů.
V obou dnech zaznamenali meteorologové na mnoha místech České republiky rekordní teploty. V sobotu 21. 4. bylo
nejtepleji v Plzni – Bolevci, kde naměřili 29,2 stupně Celsia. Tamní dosavadní rekord z roku 1996 měl hodnotu 27,2
stupně. Až do konce měsíce se pak teploty pohybovaly v rozmezí 19 až 24 stupňů.
Nezvykle teplé počasí začalo dělat problémy alergikům, především díky minimu srážek a vysokému množství pylu v
ovzduší. Pyl z řepky letos vydatně doplnil pyl ze smrků a borovic, které kvetou jednou za pár let a produkují tak
zvaný sírový sediment. O tom, co takový pyl dokáže, se na vlastní kůži přesvědčili obyvatelé žijící poblíž smrkových
lesů. Nestačili uklízet parapety a pyl pronikal i do místností, stačilo větrat a bylo ho všude plno.
Meteorologové také předpověděli vysokou aktivitu klíšťat, na nejvyšší možné hodnotě 10. Nedostatek sněhu v zimních měsících a jen málo dešťových srážek v březnu a v dubnu způsobily, že v Česku bylo v dubnu sucho jako ve vrcholném létě. Vlna teplejšího počasí přišla dříve, než je obvyklé. Již duben byl teplotně nadprůměrný. Pohyboval se
necelých pět stupňů nad dlouhodobým normálem. Meteorologové uvedli, že šlo v podstatě o léto.
KVĚTEN
Až do poloviny května bylo polojasno, denní teploty v rozmezí 20–24 stupně. Netrpělivě jsme čekali na déšť, kterého bylo po suchých měsících zimy a předjaří už víc než třeba. A nic. Sem tam sice, jak říkaly naše chudenické babičky „seškrejplo“, opravdový déšť ale, i když pršelo všude kolem, se Chudenicím vyhýbal. Teplotně rekordním dnem
byla v první polovině měsíce neděle 13. května, kdy bylo ráno 13 a přes den 26 stupňů. V následujícím týdnu od 14.
do 20. 5. denní teploty mírně poklesly, pohybovaly se od 17 do 20 stupňů. Rekordním dnem s opačným znaménkem
byla středa 16. května, kdy bylo ráno sice 9 ale přes den jen 12 °C. Déšť opět nikde, sucho začalo být kritické. Dalších pět dní se pak teploty pohybovaly v rozmezí 20 až 24 stupňů, od 26. 5. do konce měsíce v rozmezí od 26 do 28
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°C. V dalších dnech bylo několik bouřek, nás však všechny minuly. V Praze, v Plzni, v Klatovech v tomto období i
dost pršelo, u nás nespadla ani kapka. Za celý měsíc květen pršelo pouze 2 krát.
ČERVEN
V pátek 1. června už se zdálo, že se blýská na lepší časy, den byl relativně chladný, „jen“ 22 °C, zamračený a deštivý. Ale zdání opět zklamalo, už v sobotu se vyčasilo a až do 10. června bylo polojasno a denní teploty se opět držely
na 26 až 28 stupních. 11. června přišla bouřka. Vlastně by se dalo mluvit o bouřkách, protože k městu se přihrnuly ze
tří stran, stálé hučení hromů jsme pak ve městečku slyšeli až do 17 hodin. Druhá polovina měsíce pak proběhla ve
znamení kolísajících teplot od 14 do 26 stupňů. Párkrát bylo zamračeno, déšť ale zase nepřišel. Důsledek: vysychající studny. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší za 50 let. V důsledku horka a sucha ovzduší přestávalo být
dýchatelné. Množily se případy zdravotních problémů způsobených vedrem a suchem. Naši předkové již před staletími věděli, že voda přitahuje vodu a že sucho způsobuje sucho. Věděl to i Wolf Maxmilián Lamingen, když na přesušeném Chodsku začal zakládat rybníky a rybníčky a všelijaké potůčky a strouhy k nemalému pobouření místních
obyvatel, kterým k tomu zabíral půdu. Ve své chamtivosti po půdě jsme vysušili kde co. Příroda se ale ošidit nedá, a
tak teď neseme následky.
ČERVENEC
Co říci o tomto měsíci? Asi nemá cenu, opakovat stále to samé – krize, krize, krize. Počasí se prostě rozhodlo nás
vysušit až do posledního zbytku vláhy. Trávníky se změnily v hnědou sušinu, někteří zahrádkáři nemají čím zalévat a
využívají vodu z cisteren, kterou rozváží místní hasiči. Teploty se celý měsíc držely od 26 stupňů výše (čestnou výjimkou byly tři dny, 10., 11. a 12. srpen, kdy bylo „pouhých“ 21 stupňů). Od 17. do 23. srpna bylo každý den 29 °C,
24. července se teploty přehouply ještě o stupeň výš, na 30 stupňů a až do konce měsíce už pod 30 stupňů neklesly,
naopak v posledních červencových dnech šplhaly ještě výše (až 32 °C).
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SRPEN
Od počátku měsíce až do 8. srpna extrémní teploty od 30 do 32 stupňů, 9. srpna jsme pak naměřili rekord: 36 °C.
Úleva nepřicházela ani v noci, noční teploty se pohybovaly od 11 do 19 stupňů. V těchto dnech prý bylo v Čechách
tepleji než ve středomoří. 10. srpen byl prvním srpnovým dnem kdy se zdálo, že počasí se alespoň trochu vrátí k
normálu, denní teplota klesla na 20 stupňů, v dalších dnech to byla houpačka, dva dny chladněji, dva dny tepleji. Tak
to trvalo až do 17. srpna. 18. srpna se vrátily třicetistupňové teploty, trvaly až do 23. srpna. Při tom po celou tuto dobu bylo zamračeno, občas se jako by pokoušelo pršet, ale přišel vítr, mraky rozfoukal a bylo po dešti. Mírné ochlazení přišlo 24. srpna, denní teplota klesla na 23 stupně. Celý den poprchávalo, ale pořádný déšť ne a ne přijít. 25.
srpna jsme naměřili pouhých 17 °C, po předchozích vedrech to byla úleva. Do Česka totiž v pátek 24. 8. postoupila
vlnící se studená fronta, která přinesla změnu počasí – déšť a ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů tím
skončila vlna veder, která trvala šest týdnů. V posledních srpnových dnech teploty sice zase stouply, ale už jen na 28
°C. Výjimkou byl 31. srpen, přes den bylo pouhých 18 stupňů, od 16 hodin pršelo a tentokráte to po prvé za celé léto
byl normální vydatný déšť.
Situace začala být kritická všude v republice. Vodohospodáři tento měsíc uvedli, že v některých českých a moravských řekách je jen pět procent vody oproti jejich normálnímu stavu. „Do neděle 26. srpna nedosahovaly srážkové
úhrny na území České republiky ani 40 procent hodnot, které jsou pro toto období v srpnu obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho, některé toky jsou již vyschlé,“ uvedla zpráva
Českého hydrometeorologického ústavu. Suchem se zabývalo i mimořádné zasedání vlády. Prudkým tempem začala
vysychat půda.
ZÁŘÍ
První dva zářijové dny, sobota a neděle, byly proti předchozímu období studené, jen 13 a 16 stupňů. Po oba dny také
pršelo nebo spíš tady u nás poprchávalo. Ale už následující týden se denní teploty přehouply přes 20 °C, až do 11.
září se pohybovaly mezi 20 až 25 stupni. Bylo oblačno s občasným drobným deštěm. V úterý 11. září celý den foukal
silnější vítr. Ve středu 12. září jsme přes den naměřili až 28 stupňů, následující den ale teplota opět klesla na 20 stup~ 63 ~

ňů. Až do 16. září bylo zataženo s každodenními přeprškami. V pondělí 17. září se vyjasnilo, denní teplota stoupla na
26 °C a vyšší teploty 25–28 stupňů 137 se udržely až do 21. září. V sobotu 22. září klesla denní teplota z předchozích
28 na 16 stupňů, v noci na neděli 23. září foukal silný vítr, který lámal větve stromů. Ráno jimi na některých místech
byly silnice poseté. Poměrně silný vítr foukal i po celou neděli, a ještě i v noci na pondělí. Příčinou byla podle meteorologů studená fronta spojená s tlakovou níží Fabienne, která s sebou silný vítr přinesla. Větrem nejpostiženějšími
okresy Plzeňského kraje byly Tachovsko, Domažlicko a Klatovsko. Denní teploty poklesly 24. a 25. září až na 12 °C,
a poté se pohybovaly v rozmezí 14 až 24 stupňů. Citelně poklesly i noční teploty, ve středu 26. 9. bylo v noci 0 stupňů.
ŘÍJEN
Prvních šest dní v říjnu se teploty pohybovaly v rozmezí od 13 do 21 stupňů. V neděli 7. října vystoupily na 24 °C, v
16 hodin se přes město přehnala bouřka, doprovázená silným deštěm. Další týden bylo oblačno, teploty od 16 do 20
stupňů, nejteplejším dnem týdne byla středa 11. října, kdy se vyjasnilo a denní teplota stoupla na 23 stupně. Ve druhé
půli října bylo počasí už opravdu chladnější, v týdnu od 15. do 21. října ještě denní teploty dosáhly až k 19 stupňům.
Ve dnech od 22. do 31. října jsme už zaznamenali trvalý pokles denních teplot na hodnoty od 8 do 14 stupňů. Nejchladnějším dem tohoto období byla neděle 28. října, kdy jsme v našem městečku naměřili přes den pouhé 4 stupně.
LISTOPAD
Zcela v duchu letošního teplého počasí i první dva listopadové týdny byly mimořádně teplé. Denní teploty se pohybovaly od 9 do 15 stupňů, v noci bylo chladněji jen v prvních dvou listopadových dnech, kdy jsme zaznamenali 0
stupňů a 1 stupeň, v ostatních dnech se držely kolem 8 stupňů. Ani ten Martin na bílém koni nepřijel. Kde by ho také
vzal, když 11. listopadu bylo v Chudenicích polojasno a teploty 14/5 stupňů. Novinkou byly časté ranní mlhy, které
se někdy nezvedly přes celý den. Od 2. do 4. listopadu bylo pod mrakem a přes den vládla taková tma, že se muselo
svítit i v pravé poledne. V týdnu od 12. do 18. listopadu denní teploty postupně klesaly od 11 ke 4 stupňům, v noci
už byl mráz, nejsilnější 18. listopadu -3 °C. Ráno byly pravidelně mlhy, někdy i večer. V týdnu od 19. 11. denní teploty dál klesaly, nejvíce jsme naměřili 3 °C. Týden od 26. 11. do 1. 12. byl mrazivý přes den i v noci. 29. listopadu
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bylo přes den -1 a v noci -7 stupňů. Ráno čekalo občany nepříjemné překvapení. Přes noc se celé město proměnilo v
jedno velké kluziště. Tak extrémní náledí už jsme dlouho nezažili. Prakticky se nedalo vyjít na ulici bez rizika nějakého úrazu. Značné problémy měli i řidiči.

PROSINEC
Letošní prosinec byl měsícem mimořádně větrným. Vítr foukal snad každý den. Až do 7. prosince byly dny na tento
zimní měsíc dost teplé, mezi 9 až 11 °C. 7. prosince bylo ještě přes den 10 stupňů, v noci 8 stupňů. V noci se počasí
změnilo, 8. prosince bylo přes den 0 stupňů, foukal už opravdu silný vítr, v nárazech 53 m/hod. Další týden už byl
chladnější, od čtvrtka 13. do soboty 16. prosince se denní teploty pohybovaly mezi -1 až -2 stupni. 14. prosince nás
celý den trápila slabá námraza. Naděje, že by snad Vánoce mohly být přece jen bílé vzala za své v následujícím týdnu, kdy se postupně oteplovalo až k 9 stupňům v pátek 21. 12. Tento den dost silně pršelo, vítr foukal také dost
„čerstvý“, 44 km/hod. Druhý den bylo opět 9 stupňů a foukalo ještě víc, v poledne silou až 64 km/hod. Na Štědrý
den bylo 6 stupňů, nemrzlo ani v noci. Poslední prosincové dny pak byly o něco chladnější, občas poprchávalo. A tak
nám bílé závěje zůstaly i letos jen na Ladových obrázcích nebo ve verších básníků.

Průměrná roční teplota na území ČR: 9,6 °C – rok byl teplotně nadprůměrný
Nejnižší teplota na území ČR: - 28,8 °C v Jelení na Karlovarsku
Nejvyšší teplota na území ČR: + 38 °C v Řeži u Prahy
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Souhrn srážek v roce 2018
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích
(uvedeno v mm)

Leden

únor

březen

duben

219

173

233

60

květen

červen červenec srpen

září

říjen listopad

186

630

347

304

280

89

126

prosinec
576

Srážky celkem : 3 223 mm

Roční průměr: 268,6 mm
Zaznamenala Petra Dolejšová

~ 66 ~

Územní teploty v roce 2018
Vysvětlivky:
T = teplota vzduchu [°C]
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 6190 [°C]
O = odchylka od normálu 6190 [°C]

Měsíc

Kraj

I.

II.

IV.

V.

VI.

IX.

X.

1,8

-3,5

Česká republika

N -2,8
O

Praha a Středočeský

T

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

VII.

0,8

12,7

16,2

17,5

19,7

-1,1

2,5

7,3

12,3

15,5

4,6

-2,4

-1,7

5,4

3,9

2,9

-2,6

1,5

13,3

N -2,0

-0,4

3,4

O

4,9

-2,2

T

1,8

VIII.
20,6

14,5

16,9

16,4

2,0

2,8

16,9

18,2

8,1

13,0

-1,9

5,2

-4,0

0,6

N -2,8

-1,3

O

4,6

T

Rok

XI.

XII.

10,0

4,3

1,2

9,6

12,8

8,0

2,7

-1,0

7,5

4,2

1,7

2,0

1,6

2,2

2,1

20,8

21,5

15,3

10,5

4,6

2,4

10,4

16,3

17,8

17,2

13,6

8,6

3,3

-0,2

8,2

3,9

1,9

3,0

4,3

1,7

1,9

1,3

2,6

2,2

12,1

15,3

16,8

18,6

19,4

13,6

9,2

3,4

1,3

9,1

2,3

6,9

11,8

15,1

16,7

16,0

12,5

7,5

2,4

-1,2

7,1

-2,7

-1,7

5,2

3,5

1,7

1,9

3,4

1,1

1,7

1,0

2,5

2,0

2,2

-3,6

0,9

12,0

15,6

17,0

19,4

19,8

13,8

9,1

3,4

1,8

9,3

N -2,7

-1,3

2,3

6,8

11,7

15,0

16,5

15,9

12,5

7,5

2,3

-1,1

7,1

O

4,9

-2,3

-1,4

5,2

3,9

2,0

2,9

3,9

1,3

1,6

1,1

2,9

2,2

T

T

III.

1,2

-4,6

-0,2

10,8

14,5

15,9

18,5

18,6

12,9

8,3

2,9

1,1

8,3

N -2,6

-1,3

2,4

6,9

11,5

14,8

16,2

15,7

12,2

7,4

2,2

-1,4

7,0

O

3,8

-3,3

-2,6

3,9

3,0

1,1

2,3

2,9

0,7

0,9

0,7

2,5

1,3

T

2,3

-3,3

0,7

12,5

16,2

17,5

20,2

20,4

14,5

9,8

3,9

1,9

9,7

N -2,4

-0,9

2,8

7,5

12,4

15,8

17,2

16,6

12,9

8,1

2,9

-0,6

7,7

O

4,7

-2,4

-2,1

5,0

3,8

1,7

3,0

3,8

1,6

1,7

1,0

2,5

2,0

T

1,4

-3,8

0,0

11,6

15,8

16,7

18,9

19,6

13,4

9,6

4,3

0,9

9,0

N -3,3

-1,9

1,4

5,8

11,1

14,3

15,7

15,2

11,6

7,3

2,1

-1,6

6,4

O

4,7

-1,9

-1,4

5,8

4,7

2,4

3,2

4,4

1,8

2,3

2,2

2,5

2,6

T

1,4

-3,3

0,5

12,7

16,7

17,6

19,6

20,9

14,8

10,0

4,8

1,0

9,7
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Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

N -3,2

-1,6

1,9

6,6

11,8

14,9

16,1

15,8

12,3

7,8

2,4

-1,4

6,9

O

4,6

-1,7

-1,4

6,1

4,9

2,7

3,5

5,1

2,5

2,2

2,4

2,4

2,8

T

1,6

-3,7

0,7

13,0

16,4

17,6

19,8

21,2

15,0

10,2

4,5

0,9

9,8

N -3,1

-1,4

2,2

7,1

12,2

15,3

16,6

16,3

12,7

8,0

2,5

-1,3

7,2

O

4,7

-2,3

-1,5

5,9

4,2

2,3

3,2

4,9

2,3

2,2

2,0

2,2

2,6

T

1,2

-4,2

0,4

12,6

16,1

17,1

19,4

20,6

14,3

9,9

4,0

0,4

9,3

N -3,3

-1,5

2,1

7,0

12,0

15,2

16,7

16,2

12,6

7,7

2,3

-1,5

7,2

O

4,5

-2,7

-1,7

5,6

4,1

1,9

2,7

4,4

1,7

2,2

1,7

1,9

2,1

T

1,9

-2,6

1,9

14,4

17,6

19,2

21,0

22,6

15,9

11,4

5,3

1,2

10,8

N -2,6

-0,6

3,4

8,6

13,5

16,6

18,1

17,6

13,9

8,8

3,3

-0,7

8,3

O

4,5

-2,0

-1,5

5,8

4,1

2,6

2,9

5,0

2,0

2,6

2,0

1,9

2,5

T

1,2

-3,9

0,4

13,0

16,2

17,4

19,3

20,8

14,7

10,1

4,5

0,5

9,5

N -3,1

-1,4

2,4

7,5

12,5

15,5

16,9

16,5

13,0

8,2

2,7

-1,3

7,4

O

4,3

-2,5

-2,0

5,5

3,7

1,9

2,4

4,3

1,7

1,9

1,8

1,8

2,1

T

1,7

-3,2

1,3

13,7

16,5

18,1

19,6

20,9

14,7

10,9

5,5

0,7

1,0

N -2,5

-0,5

3,3

8,2

13,1

16,1

17,4

17,0

13,4

8,7

3,5

-0,6

8,1

O

4,2

-2,7

-2,0

5,5

3,4

2,0

2,2

3,9

1,3

2,2

2,0

1,3

1,9

T

1,1

-4,4

0,2

13,0

15,6

16,8

18,8

19,9

14,4

10,0

4,6

0,5

9,2

N -3,2

-1,7

1,9

6,7

11,9

1,5

16,3

15,9

12,5

8,0

2,7

-1,4

7,0

O

-2,7

-1,7

6,3

3,7

1,8

2,5

4,0

1,9

2,0

1,9

1,9

2,2

4,3
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10. Ze starých kronik městečka Chudenic
1928
4.října 1928 započalo vyučování v nové budově Měšťanské školy v Chudenicích.

Obecní přirážky a srážky
Dne 8. srpna 1928 jednáno bylo ve schůzi obecního zastupitelstva o obecním rozpočtu na rok 1929. Jelikoţ obecní
příjmy naprosto nestačily na úhradu úrokových a úmorových splátek na obecní dluhy, které obnášely nyní po
provedení elektrifikace, kanalizace na Račanech a zvláště po stavbě nové měšťanské školy, bylo nutno na základě
nové zákonné úpravy samosprávných financí zvýšiti obecní přiráţky na nejvyšší přípustnou míru, tj. 125 % k dani
činţovní a 350 % ke všem daním ostatním. Mimo to byly zavedeny a upraveny obecní dávky v následujících
sazbách:
1. Za úřední úkony
2. Za pouţívání veřejného statku
3. Z masa
4. Z nápojů
5. Z karet, kuţelek a kulečníků
6. Z přechodného ubytování
7. Z elektrické energie
8. Stavební
9. Ze psů
10.Z pouţívaných místností
11.Z návěští
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1938
Uprchlíci
Zabráním našeho pohraničního pásma Německem vystěhovalo se tisíce našich příslušníků do českého vnitrozemí
z obsazeného území. Do Chudenic na sklonku roku přistěhovalo se sedm rodin a to: Karel Straka, šafář v.v., Václav
Drozda, šofér v.v., Václav Hasenöhrl, krejčí, Josef Křivane, četnický stráţmistr, Karel Svoboda, četnický stráţmistr,
František Hora, cukrář a Václav Koller, zámečník. Mnozí ze jmenovaných měli v Sudetech své domky, ze kterých
byli nuceni se vystěhovat, někteří dokonce tam museli zanechat i své bytové zařízení a sem přišli téměř s holýma
rukama. Přílivem těchto uprchlíků se stalo i to, ţe se tu ujalo u mnohé řemeslo, jeţ dosud v Chudenicích předtím
nikdy nebylo: cukrářství. Také zdejší četnická stanice rozšířila svůj sluţební personál ze tří na pět sil.

1948
Zimní sporty
Ve druhé třetině února se dostavily mrazy a sníh. Bylo ho sice méně neţ jiná léta, ale postačil, aby místní měšťanská
škola mohla pro ţactvo uspořádat lyţařské závody. Na rybníce v Podskalí se konal hockeyový zápas škol Chudenice
– Švihov.
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Únor 1948
Únorové události měly v naší obci klidný průběh. V obci byl utvořen místní akční výbor národní fronty, který
vyloučil pro reakční činnost z MNV tyto členy: Františka Houdka, Václava Kubáta, Karla Macána, Karla Jelínka a
Karla Kubáta. Ze sboru národní bezpečnosti byl propuštěn praporčík Petr Vrba a praporčík Karel Rejcha.

Vánoční strom republiky
Dne 17. dubna t.r. v „Týdnu lesů“ vysadila místní osvětová rada za účasti škol na náměstí u kostela trvalý vánoční
strom republiky. Převoz stromu z lesa obstaral polesný státní lesní správy Š. Pazdera.

Biograf
Od 1.1, t.r. je umístěn náš biograf na úzký film v sále starého zámku, který tomuto účelu velmi dobře vyhovuje. Sál
byl nově vymalován, je sice menší neţ sál Sokolovny, ale útulnější a snadno se vytopí. I pro Sokolovnu je tak lépe,
slouţí jen účelům tělovýchovným. Ve starém zámku je kromě biografu ještě 5 bytů, 3 místnosti má museum, v jedné
místnosti je umístěna veřejná knihovna.

1958
Náboženství
V letošním roce chodí na hodiny náboţenství asi 43% dětí školou povinných. Katolické bohosluţby se konají v místě
kaţdý den a účastní se jich zpravidla jen starší babičky, v neděli téţ dědové z okolních vesnic, kteří mají tak
příleţitost zastavit se po kostele v hospodě. Čsl. Poboţnost se koná 1x měsíčně. Sňatků v kostele rovněţ ubývá. Ještě
na pohřby z kostela si lidé potrpí. Přátel ţehu sice stále přibývá, ale pohřbívání do země je ještě ve veliké převaze.
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Nová prodejna Jednoty
U kostela v budově čp. 40 upravuje stavební kombinát novou prodejnu Jednoty. V prodejně č.2 bude se prodávati
průmyslové zboţí, v nově zřízené budově č.3 potraviny. Nová prodejna oproti prodejně staré je vzorně vybavena.
Chybou však je, ţe zbytek budovy je na bahně, budova nemá sklep, v přízemí je vlhko, z okolních kanálů prý sem
zabíhají krysy. S prodejem v nové prodejně bylo zahájeno v říjnu t.r.

1968
Museum
V lednu zemřel bývalý správce chudenického musea Václav Kadlec, důchodce, chudenický rodák, původním
zaměstnáním vrchní četnický stráţmistr SNB. Novým správcem musea je Josef Vrba, tesař ze Záblatí.
Úpravy obce
MNV dokončil odbahnění rybníka na městečku, opravu starého zámku, úpravu části Zahradní ulice, kanalizaci
v obci Slatině a další drobné práce.
Plzeňské pivovary opravili restauraci „Na Lázni“ a z části zámku Lázeň.
Lesní závod Kdyně provedl opravu „Kuchyňky“, opravu oplocení Americké zahrady, plánuje se oprava věţe
Bolfánku a zdi při zahradě Polesí Chudenice při ulici „Na bráně“.
„Jednota“ zahájila opravu restaurace „ U Baláků“, kam byl zaveden vodovod, vykopaná nová studně a budují se
hygienická zařízení. Dále opravila „Jednota“ prodejnu textilu a oplotila dvorek a zahradu restaurace „Na růţku“.
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1978
Výstavba socialismu na vesnici – soutěže
V soutěţi „Ani zrno nazmar“ na stroji SK 5 obsadil v okrese 1. místo Jan Zoubek z JZD Chudenice se sklizní 480,4 t
na 114 ha a Hasenöhrl rovněţ z JZD Chudenice 3. místo na stroji E512 se sklizenými 625,5 t na 152 ha –
v kooperaci Chudenice ve skupině na strojích Kolos sklidil V. Jeţek 65 ha.
V okresní socialistické soutěţi OZS „Nejlepší výkony na bramborových kombajnech“ velmi pěkné umístění získal
Václav Janda z Chudenic.
Nová družstevní prodejna
O slavných májových dnech byla v Chudenicích otevřena nová druţstevní prodejna potravin se samoobsluhou a
řeznictvím. Po projevu zástupce Spotřebního druţstva Jednota s. Hájka poděkoval předseda MNV s. Jan Ryneš za
slibný počátek řešení neuspokojivé dosavadní místní obchodní sítě a přestřiţením pásky zahájil provoz. Program
zpestřily recitací a zpěvem děti z chudenické devítiletky. Stavbu o nákladech 1.700.000 Kčs provedl Okresní
stavební podnik v Klatovech. Vybavení si vyţádalo částky 220.000 korun. Prodejna je prvou etapou výstavby
Nákupního střediska. Ve druhé etapě na ní bude navazovat prodejna průmyslového zboţí, textilu a obuvi. Nákupní
středisko je situováno v centru obce podle směrného územního plánu urbanisticky zpracovaného Stavoprojektem
v Plzni.

Roční tržby v Jednotě
Pro srovnání s předchozími roky uvádíme trţby ve SD Jednota v roce 1978:
 Papírnictví a kulturní potřeby 487 538,- Kč
 Potraviny – Tyršova ulice – 1 120 449,- Kč
 Potraviny II – Mírové náměstí – 2 077 866,- Kč
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Pohostinství I – Lázeň – 342 916,- Kč
Pohostinství II – Na zámecké (lidově U Baláků) – 548 000,- Kč
Pohostinství III – Na růţku – 646 000,- Kč
Textil a obuv – 1 308 000,- Kč
Průmyslové zboţí (nový vedoucí Jindřich Macán) – 1 095 000,- Kč
Řeznictví – 623 565,- Kč

Plesy a zábavy
V zábavách byl rok 1978 zahájen pořádáním plesů. Dva pořádala TJ/Sokol (z nich 1 maškarní), společně
zahrádkáři se včelaři a poţárníci. Sdruţení rodičů a přátel školy připravilo pro školní mládeţ obvyklý Dětský
karneval.
Během roku byly taneční zábavy Sokola, SSM, ČSŢ, JZD a branců. Pěkné počasí přispělo zejména k hojné účasti
tzv. „anenské pouti“. Rovněţ fotbalové zápasy se ten den vydařily.
V tanci dříve narození dávají přednost polce, valčíku, tangu a walzu – mladí tančí převáţně tance moderní: hustle,
bamp, karate, rege, stopařka apod…

Místní lidová Knihovna
Do místní lidové knihovny v Chudenicích přibylo v roce 1978 346 knih, takţe nyní má celkem 3 501 svazků.
Padesáttři čtenáři si z ní vypůjčili 1 576 knih. Knihovnu vede studentka Jana Sedláčková, rozená Kotíková.
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Pohyb obyvatelstva, život lidí
V obvodu MNV v Chudenicích se narodilo 24 dětí, zemřelo 27 osob. Přistěhovalo se 37 a odstěhovalo 38 lidí.
Takţe opět se jeví úbytek tj. 4 osoby. Přesto je v obci nedostatek bytů. Zlepšení poskytla nová bytovka JZD o 4
bytech a rodinná výstavba svépomocí.
Důchodcům s nízkými důchody byla pro vylepšení rozdělena částka 20.000 Kčs.

1988
Úroda ovoce
V tomto roce byla neobvyklá úroda ovoce, zvláště jablek. Bohuţel nebyla však dobře zhodnocena. Kdo neměl
moţnost dopravit jablka do sběren v Kolovči nebo v Křenicích – nevěděl co s nimi, neboť místní sběrna Jednoty
vykupovala pouze jednou a to pouze jablka padaná.

Průmysl – státní a družstevní obchod
Místní provozovna Tvaru přizpůsobuje výrobu hraček zejména poţadavkům ze zahraničí. Vyrábí 5 druhů koníků,
houpadla, postýlky, stavebnice Variant, vozíčky. Pro domácí trh zhotovuje klínky pro upevňování zahradního
nářadí, vyráběného ve Stráţově. V r. 1988 bylo tu vyrobeno 27 785 kusů hraček celkem za 3 047 000 Kčs ve
velkoobchodních cenách. Z toho za 1 034 000 Kčs pro export. Vývoz byl do Belgie, Finska, Německé spolkové
republiky, Holandska, Norska, Švédska, Rakouska, Švýcarska, Itálie.

~ 76 ~

1998
Zábava – sport – zdravotnictví
Celkový nezájem veřejnosti projevoval se i v pořádání plesů, tanečních zábav a podobných akcích. Ty doby, kdy
v Chudenicích bylo pořádáno na 10 plesů, řady tanečních zábav, jiţ minuly. Tradici udrţují pouze hasiči a myslivci.
Podobně je tomu i v pořádání tanečních zábav. Zanikly pouťové i jiné příleţitostné zábavy. Sokolovna stala se
skladištěm a jedině kde se občas ozve hudba je v restauraci U Baláků, bistru a na Lázni. Tradici v tomto roce jedině
obnovilo uspořádáním Masopustního průvodu a večerním maškarním bálem obecním úřadem, hasiči a TJ Sokol.
Tento návrat k minulosti byl vřele uvítán a oceněn.

Požár sokolovny
K největšímu poţáru došlo 19. října místní sokolovny. Poplach byl vyhlášen ve 23 hodin. Po příjezdu na místo se
oheň rozšířil do dvou místností a podia. Na místo zásahu přijela dvě vozidla záchranného sboru Klatovy a dvě
vozidla SDH Švihov aţ po uhašení poţáru. Záchranný sbor z Klatov provedl odsátí kouře z objektu a rozebrání
stropu jedné místnosti. Přesto byl náš sbor v novinách označen jen jako pomáhající. Poţár vznikl údajně od
odhozené zápalky. Shořelo vybavení místností a zvuková aparatura skupiny, která zde zkoušela. Celková škoda
odhadnutá na 250 tisíc korun. Zásah skončil přibliţně v půl druhé ráno. Na místě zůstaly vozy sboru a čtyři členové
na hlídání poţářiště.
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2008
Webová prezentace Chudenic
Začátkem března byly spuštěny oficiální webové stránky úřadu městyse Chudenice. Obec dosud vyuţívala jen
portálu Obce a města a neoficiální prezentace se základními informacemi o Chudenicku. Mnoho lidí ale ukazovalo
na tento nedostatek a tak se zastupitelé rozhodli lépe prezentovat Chudenice. Zpřístupnit důleţité informace jak
chalupářům, tak obyvatelům Chudenic a okolí, kteří se k úřední desce nedostanou tak často.
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Kronika Chudenic za rok 2018 obsahuje 78 stran.
Zápisy v obecní kronice s příslušnou výstřižkovou a fotografickou
dokumentací byly schváleny na zasedání OZ dne ..........................
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