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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
pokud bych měl nějak stručně charakterizovat loňský rok, použil bych slovo nelehký.
Nebudu popisovat různorodé okolnosti, které souvisí s tím, že ústředním tématem letošního roku byla opět
probíhající covidová pandemie. Ta otevřela ve společnosti nové štěpící linie, ale zejména obnažila a zdůraznila ty staré, které už v ní dřímaly, nebo se projevovaly dříve. Přesto spolu prosím mluvme a nemysleme si
o tom druhém, že je špatný člověk jen proto, že má jiné názory než já. Více si naslouchejme. I když spolu
třeba nesouhlasíme, nezůstávejme uzavřeni. Buďme především ohleduplní a chraňme své zdraví a tím i zdraví svých blízkých i dalších lidí. Chtěl bych, aby tohle vše bylo do nového roku vnímáno jako základní vzkaz.
V tomto ohledu mi dovolte, abych nám všem popřál co nejvíce vnitřní síly a odolnosti, abychom nepodlehli
negativním náladám a nesmyslným postojům.
Nyní bych se rád dotkl událostí a akcí které souvisejí s životem v Chudenicích a spádových obcích.
Na přelomu loňského a letošního roku jsme obdrželi informaci, že ministerstvo financí ČR vyhlásilo dotační
program, z něhož je možno získat dotaci až ve výši 90 % na celkovou opravu a modernizaci MŠ v Chudenicích. Vzhledem k faktu, že mateřská školka je jediným školským zařízením v městysi a její kapacita je fakticky
naplněna, přičemž zájmu rodičů o umístění dětí v MŠ stále přibývá, se vedení městyse rozhodlo o tuto dotaci
požádat a tím rozšířit kapacitu MŠ ne dvojnásobek. Pro podání žádosti jsme nechali zpracovat u projektové
kanceláře ing. arch. J. Chmelíka (mimo jiné autora původního projektu a též chudenického rodáka) celkový
projekt na opravu a především kompletní modernizaci všech pavilonů MŠ. Nicméně přes veškeré snahy
jsme dotaci z MF ČR nezískali. Přesto budeme dále pokračovat ve snaze získat pro tento projekt dotační
podporu z veřejných zdrojů.
Projekt, na který jsme v roce 2021 dotaci získali od KÚ Plzeňského kraje byla „Výměna oken a úprava soc.
zařízení ve zdravotním středisku v Chudenicích.“ K realizaci tohoto projektu jsme se rozhodli nejen z důvodů
úspory energií při vytápění budovy a nutnosti zřízení bezbariérového WC pro osoby se zdravotním postižením, ale také z důvodu modernizace budovy z pohledu zlepšení podmínek nájemníků i klientů. Dokončení
prací je počítáno do konce roku.
Na budově sokolovny v letošním roce byla dokončena též výměna zbytku oken. Také za podpory dotace
z ministerstva kultury ČR.
Další nutností byla oprava balkonů na bytovém domě v Roubalově ulici čp. 307. Kvůli nekvalitně provedené
izolaci balkonů zatékalo do spodních bytů. Taktéž dřevěné zábradlí na balkonech bylo v havarijním stavu,
a proto jsme se rozhodli pro celkovou opravu včetně nové izolace a dlažby a dřevěné zábradlí jsme nahradili
kovovým.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Následující havarijní situací, kterou aktuálně řešíme, je oprava komína kotelny budovy bývalé ZŠ. Zde je
nutno odbourat cca 4 metry starého rozpadlého tělesa komína a kompletně renovovat jeho horní část. Tyto
práce by měly být hotové též do konce roku.
Jistě jste také zaznamenali probíhající restaurátorské práce na vstupním portálu hřbitovní kaple sv. Anny.
Práce probíhají za pomoci dotace z KÚ PK a finanční pomoci pana M. Houdka, který poskytl dar ve výši
100 000 Kč. Byly osazeny nové dveře a vchod bude zajištěn kovanou mříží.
Pokud se úprav krajiny Chudenicka týká, byla osázena alej na Výšensko a pro příští rok je počítáno s novou
alejí od „Jána“ k „Jalovčí.“ Dále budou vytvořeny lesní tůně ve „Žďárech“ a v plánu jsou nové výsadby stromů
kolem místních komunikací a příprava obnovy několika polních cest sloužících k snadnějšímu průchodu krajinou. Více realizovaných a připravovaných aktivit v příspěvku věnovanému tomuto tématu.
Dalším počinem, který bychom chtěli zdárně dokončit, je vydání prvního dílu knihy o dějinách Chudenicka,
na níž se již druhý rok intenzivně pracuje. Vydání je plánováno na počátek jara příštího roku. Kniha bude
svým obsahem i rozsahem i v širším okolí neobyčejná. Více se dozvíte v následujícím příspěvku. Tímto bychom chtěli poděkovat všem místním občanům, kteří se usilovně podíleli a podílejí na její přípravě.
Pro nadcházející období, pokud jde o zásadnější investice, zastupitelstvo připravuje žádosti o dotaci na opravy několika místních komunikací v Chudenicích, Lučici a Slatině. O rekonstrukci MŠ již byla řeč. Dalšími
záměry jsou např. vybudování zázemí ve sportovním areálu Jalovčí či oprava statiky Starého czerninského
zámku či další případné záměry, které se vždy odvíjejí od jednotlivých typů aktuálně vypisovaných krajských,
národních či evropských dotačních titulů.
Na závěr mi drazí spoluobčané dovolte, abych Vám do adventního času a potažmo do nového roku 2022
popřál především hodně zdraví, štěstí, lásky, vzájemné náklonnosti, tolerance a především silné vůle a vnitřní
síly, abychom veškeré stávající a případně i budoucí problémy společně ve zdraví přečkali.

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

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

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

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

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

376 398 211
724 939 829
info@mestyschudenice.cz
ucetni@mestyschudenice.cz
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ČINNOST ÚŘADU MĚSTYSE CHUDENICE
V OBDOBÍ LEDEN 2021 - PROSINEC 2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHUDENICE
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
konaného v zasedací místnosti úřadu dne 11.2.2021
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
• č. 2021-1 - 1 schválilo program jednání.
• č. 2021-1 - 2 vzalo na vědomí RO č. 12/2020.
• č. 2021-1 - 3 schválilo rozpočet - sociální fond.
• č. 2021-1 - 4 schválilo smlouvu s Mgr. Svobodou.
• č. 2021-1 - 5 schválilo vyhlášení záměru na pronájem sportovního areálu (koupaliště) ve Slatině, pozemek p. č. 1859/1.
• č. 2021-1 - 6 schválilo účelovou dotaci pro myslivecký kroužek Liščata v Chocomyšli ve výši 5.000 Kč
a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
• č. 2021-1 - 7 schválilo návštěvní řád Starého zámku a cenu vstupenek na rok 2021.
• č. 2021-1 - 8 schválilo pronájem rybníku v Lučici panu Přibáňovi.
• č. 2021-1 - 9 schválilo účelovou dotaci na podporu činnosti Charitní pečovatelské služby v Chudenicích ve výši 40.000 Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
• č. 2021-1 - 10 schválilo podání žádosti o dotaci na opravu vstupního portálu do kaple Sv. Anny.
• č. 2021-1 - 11 schválilo OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
• č. 2021-1 - 12 vzalo na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace v roce 2021.
• č. 2021-1 - 13 vzalo na vědomí informaci o stavu dotace na rekonstrukci Sokolovny.
• č. 2021-1 - 14 schválilo dotaci pro ČZS ve výši 15.000 Kč z programu podpory činnosti a akcí spolků.
• č. 2021-1 - 15 schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
• ve výši 42.405 Kč a podepsání smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
• č. 2021-1 - 16 schválilo využívání budovy č. 247 (moštárny) ČZS k moštování na dobu neurčitou bezplatně.
• č. 2021-1 - 17 vzalo na vědomí žádost pana Ruperta.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 13.4.2021
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
• č. 2021-2 - 1 schválilo program jednání.
• č. 2021-2 - 2 schválilo plán společných zařízení pro KoPÚ (komplexní pozemkové úpravy) Balkovy,
Dolany část a Slatina u Chudenic část.
• č. 2021-2 - 3 vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1/2021.
• č. 2021-2 - 4 schválilo účetní uzávěrku MŠ Chudenice za rok 2020.
• č. 2021-2 - 5 schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ a.s.
Číslo IV-12-0015866/01.
• č. 2021-2 - 6 a) ZO schvaluje investiční záměr akce: „Chudenice - MŠ, oprava a údržba objektu“,
který je přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogramu: 298D2280 – Podpora obnovy
a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro rok 2021 b) ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci „Chudenice - MŠ, oprava a údržba objektu“ z Ministerstva financí,
podprogramu: 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí pro rok 2021 a spolufinancování akce ve výši 10% z rozpočtu obce.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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č. 2021-2 - 7 schválilo smlouvu o dílo a příkazní smlouvu s firmou Uno Society s.r.o. v souvislosti
s projektem „Chudenice - MŠ oprava a údržba objektu“ z programu MF.
č. 2021-2 - 8 schválilo proplacení faktury firmě LUKO-Trávníky s.r.o., za nastrojení vrtu ve sportovním
areálu „Na Jalovčí“.
č. 2021-2 - 9 schválilo poskytnutí příspěvku na stravování pro uvolněné zastupitele ve výši 75,- Kč.
č. 2021-2 - 10 schválilo vyhlášení záměru pronájmu plochy o výměře 0,68 m2 před budovou městyse, ul. Kvapilova čp. 215, za účelem umístění zařízení pro vydávání zásilek.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 23.6.2021
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
• č. 2021-3 - 1 schválilo program jednání.
• č. 2021-3 - 2 vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice.
• č. 2021-3 - 3 schválilo závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2020 s výhradami na základě nichž
se přijmou opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
• č. 2021-3 - 4 schválilo Nápravná opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice za rok 2020.
• č. 2021-3 - 5 schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2020.
• č. 2021-3 - 6 vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2021, č. 3/2021 a č. 4/2021.
• č. 2021-3 - 7 schválilo vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalé ZŠ Kvapilova 215 p.č. st.210.
• č. 2021-3 - 8 vzalo na vědomí informaci o možnosti rekonstrukce obecního rozhlasu.
• č. 2021-3 - 9 schválilo firmu Zásilkovna s.r.o. jako nájemce části pozemku p.č.st.210 0,68 m2
za účelem umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek apod. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
• č. 2021-3 - 10 vzalo na vědomí návrh SoD od fi. Lesprojekt s tím, že v souvislosti se zhotovením LHP
bude uspořádáno výběrové řízení.
• č. 2021-3 - 11 schválilo podepsání SoVB na pozemku 1385/1 s fi. ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje
starostu jejím podpisem.
• č. 2021-3 - 12 schválilo podepsání SoVB na pozemcích vypsaných ve smlouvě (ulice Podskalí,
Švihovská) s fi. ČEZ Distribuce a.s. která je zastoupena fi. JH projekt s.r.o. a pověřuje starostu jejím
podpisem.
• č. 2021-3 - 13 dalo „Souhlas se stavbou a stavbou na sousedních pozemcích“ a uzavřením S o ZVB
pro stavbu „Chudenice, KT, p.č. 127/28 – NN“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
• č. 2021-3 - 14 schválilo přijetí dotace od KÚ PK z programu Č.1 Zachování pam. hodnoty a podstaty
nem.kulturní památky nebo národní kult. památky 2021 na St. Zámek ve výši 250 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
• č. 2021-3 - 15 schválilo přijetí dotace od KÚ PK z programu Č.1 Zachování pam. hodnoty a podstaty
nem.kulturní památky nebo národní kult. památky 2021na kapli sv Anny ve výši 150 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
• č. 2021-3 - 16 schválilo přijetí dotace od KÚ PK z programu PSOV PK 2021 na výměnu oken a úpravu soc. zař. pro těl. postižené ve zdravotním středisku Chudenice z dot. titulu PSOV PK 2021 ve výši
300 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
• č. 2021-3 - 17 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 6. 2021, číslo
usnesení 257/21, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy“. Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje přijetí finanční dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu městyse ve výši 60.000,- Kč.
• č. 2021-3 - 18 schválilo řád pohřebiště ve znění, v němž byl navržen 23.6.2021.

www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 2.8.2021
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
• č. 2021-4 - 1 schválilo program jednání.
• č. 2021-4 - 2 vzalo na vědomí RO č. 5/2021.
• č. 2021-4 - 3 schválilo pronájem prostor v č.p. 215 paní Rokosové za cenu 1500,- Kč měsíčně.
Ostatní podmínky budou upřesněny v nájemní smlouvě.
• č. 2021-4 - 4 schválilo návrh změn parcel v k.ú. Slatina p.č. 256/3 a p.č. 570/8, obojí ostatní plocha, souvisejících s pozemkovými úpravami Balkovy.
• č. 2021-4 - 5 schválilo vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 63/24 a 63/22.
• č. 2021-4 - 6 schválilo žádosti o dotace z „Dotačního programu na podporu činnosti a akcí spolků
a neziskových organizací“ pro TJ Sokol Chudenice - fotbalový oddíl, SDH Chudenice, ČZS Chudenice
a ČSV Chudenice a sepsání veřejnoprávních smluv.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 23.9.2021
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
• č. 2021-5 - 1 schválilo program jednání.
• č. 2021-5 - 2 vzalo na vědomí RO č. 6/2021.
• č. 2021-5 - 3 Schválilo pronájem pozemků p.č. 63/24 a p.č. 63/22 v k.ú. Chudenice paní Lence
Homolkové a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o nájmu.
• č. 2021-5 - 4 Vzalo na vědomí výsledek poptávky na zhotovitele LHP a schvaluje firmu Plzeňský
lesprojekt a.s. jako vítěze poptávky. Pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na zpracování LHP
s firmou Plzeňský lesprojekt a.s.
• č. 2021-5 - 5 Dává souhlasné stanovisko se zvláštním využitím místních komunikací v souvislosti s pokládkou rozvodů NN v Chudenicích.
• č. 2021-5 - 6 Schválilo zpracování projektové dokumentace pro stavebí povolení na výstavbu nových
kabin ve sportovním areálu na Jalovčí.
• č. 2021-5 - 7 Schválilo vyhlášení záměru městyse Chudenice na prodej nemovitosti p.č. 169 a p.č.
170 v k.ú. Chudenice.
• č. 2021-5 - 8 Schválilo uzavření nové smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC na rok
2021 s firmou DaKan Plzeň a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 21.10.2021
Zastupitelstvo rněstyse Chudenice:
• č. 2021-3 -1 schválilo program jednání.
• č. 2021-3 – 2 projednalo a schvaluje aktualizaci úprav plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Balkovy, Dolany u Klatovy - část, Slatina u Chudenic - část.
• č. 2021-3 -3 vzalo na vědomí rozpočtové opatření7/2021.
• č. 2021-3 - 4 schválilo SoD s firmou Arbocom a pověřilo starostu jejím podpisem.
• č. 2021-3 - 5 bod byl přesunut na příští zasedání zastupitelstva.
• č. 2021-3 - 6 neschválilo SoD s firmou Matějka tesařství.
• č. 2021-3 - 7 schválilo SoD s BcA. Marinčinovou a pověřilo starostu jejím podpisem.
• č. 2021-3 - 8 schválilo SoD s p. Roubalem a pověřilo starostu jejím podpisem.
• č. 2021-3 - 9 schválilo SoD s p.Vinerem a pověřilo starostu jejím podpisem.
• č. 2021-3 -10 vzalo na vědomí informaci o přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného v zasedací místnosti úřadu
dne 14.12.2021
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
• č. 2021-7-1 schválilo program jednání.
• č. 2021-7-2 schválilo SoD s fi. EKOPOD Ekologie podniku s.r.o. na realizaci metodické a odborné
spolupráce při realizaci projektů městyse v oblasti ochrany životního prostředí, navazujících na Studii
využití a ochrany krajiny Chudenice na rok 2021 a rok 2022.
• č. 2021-7-3 vzalo na vědomí rozpočtové opatření 8/2021 a rozpočtové opatření 9/2021.
• č. 2021-7-4 schválilo rozpočet městyse Chudenice na rok 2022
• č. 2021-7-5 schválilo směrnice pro provedení inventarizace za rok 2021.
• č. 2021-7-6 schválilo SoN k pozemku č. 840297 p.č. 1340/3 pod vodojemem s LČR, s.p.
• č. 2021-7-7 vzalo na vědomí navrhovanou změnu provozní doby v provozovně České pošty, s.p.
v Chudenicích
• č. 2021-7–8 schválilo podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místních komunikací v v k.ú. Chudenice, k.ú. Lučice a k.ú. Slatina u Chudenic
• č. 2021-7-9 vzalo na vědomí informace k přípravě vydání knihy o dějinách Chudenic a schválilo SoD
s Lukášem Kubcem na grafické úpravy knihy.
• č. 2021-7-10 schválilo žádost SPÚ (Státní pozemkový úřad) o souhlas s přičleněním pozemků z k.ú.
Chudenice v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trnčí.
• č. 2021-7-11 schválilo strategický plán rozvoje pro městys Chudenice.
• č. 2021-7-12 schválilo termíny oddávacích dnů pro rok 2023.
• č. 2021-7-13 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
• č. 2021-7-14 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
• č. 2021-7-15 stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
během roku 2022 s limitem na jednotlivou položku do 3.000.000 Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje
právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty neprodleně
po schválení rozpočtového opatření starostou.
• č. 2021-7-16 vzalo na vědomí informaci o nabídce firmy HZ Plzeň s.r.o. o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC na rok 2022.
• č. 2021-7-17 schválilo SoD o provádění kontrol, servisu a pozáručních opravách dýchací techniky
JSDH s HZS PK.
• č. 2021-7-18 souhlasilo se zařazením projednání SoD s fi. PPN group s.r.o. na pořad jednání ZZM
a zároveň schválilo SoD s fi. PPN group s.r.o. na stavební práce na komínu kotelny Úřadu městyse
Chudenice.
• č. 2021-7-19 souhlasilo se zařazením projednání prodeje jednoho kusu školní tabule a schvalilo vyhlášení záměru na její prodej.
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VYBRANÉ REALIZOVANÉ A ROZPRACOVANÉ AKCE V PRŮBĚHU ROKU 2021
prosinec 2020 - prosinec 2021
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdravotní středisko – výměna oken, sociální zařízení: výše investice 773 005 Kč.
Dotace KÚ PK 300 000 Kč;
hřbitovní kaple sv. Anny – renovace nástěnných maleb, vstupních dveří a pořízení kované mříže: celková výše investice 271 400 Kč. Dotace KÚ PK 150 000 Kč + dotace 52 000 Kč p. M. Houdek;
replika dveří – 31 900 Kč p. M. Houdek;
vodovodní vrt u sportovního areálu „Na Jalovčí“: výše investice 212 000 Kč;
Sokolovna – oprava a repase oken a dveří (II. etapa): výše investice 195 800 Kč - dotace MK ČR
156 000 Kč; začištění rámů oken I. etapa – 132 000 Kč;
balkony u bytového domu v Roubalově č.p. 307 – oprava: výše investice 130 953 Kč;
komín kotelny v bývalé ZŠ – oprava: výše investice 121 120 Kč;
alej na Výšensko – výsadba: výše investice 120 000 Kč. Dotace AOPK ČR 120 000 Kč;
strategický plán rozvoje městyse Chudenice – pořízení: výše investice 35 368 Kč;
Starý czernínský zámek – vypracování projektu záchrany kulturní záchrany a stavebně technického posouzení objektu: výše investice 45 000 Kč;
kniha o dějinách Chudenicka – příprava: výše investice: 100 000 Kč;
boží muka k poctě sv. Jana Nepomuckého: výše investice 67 000 Kč;
zpracování projektové dokumentace k projektu „MŠ Chudenice – oprava a údržba objektu“:
výše investice 98 000 Kč.

VYBRANÉ PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2022
V následujícím roce budeme usilovat o potenciální realizaci následujícího výčtu akcí. Naplnění těchto plánů bude pochopitelně odvislé též od finanční situace, dotační podpory a reálných kapacit městyse. Každé aktivitě samozřejmě předchází její příprava, která má několik
fází, počínaje vyhodnocením její smysluplnosti, následné diskusi mezi vedením městyse
a zastupitelstvem, projektové a dokumentační přípravě, vyhledáním případného adekvátního dotačního
titulu, podáním žádosti atd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rekonstrukce mateřské školy
rekonstrukce místních komunikací v Chudenicích, Lučici a Slatině
veřejné osvětlení v ulicích Hradčany – U Černínského zámku - rekonstrukce
Starý czernínský zámek – oprava statiky
sokolovna – pokračování v rekonstrukci v závislosti na vypsané dotaci
záložní vodní zdroje - vrty ve spádových obcích – zřízení na základě připravované studie
revitalizace krajiny – výsadba alejí podél místních komunikací, zřízení tůní, příprava polních cest
publikace k dějinám Chudenicka – vydání
oprava druhé části ČOV - rozšíření kapacity
sportovní areál „Jalovčí“ - zázemí pro sportovce
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FINANCE OBCE
Uplynul rok a je čas zhodnotit finanční situaci městyse. Uvádíme stav k 31.12.2020
a letošní rok do 31.10.2021, vzhledem k uzávěrce zpravodaje.
Skutečnost - údaje v tis. Kč
celkové příjmy
celkové výdaje vč.spl.úvěrů
provozní výsledek

31. 12. 2020
45 371
47 424
- 2 053

31. 3. 2021
5 573
4 958
615

30. 6. 2021
10 455
8 716
1 739

31. 10. 2021
18 498
15 023
3 475

Příjmy dle zdrojů, v tis. Kč
daňové příjmy
příjmy z vl.činnosti
přijaté transfery a dotace

31. 12. 2020
12 914
5 825
26 632

31. 3. 2021
4 090
1 269
214

30. 6. 2021
7 100
2 952
403

31. 10. 2021
11 441
5 737
1 320

Daňové příjmy v tis. Kč (rok - částka)
2015 - 8 712
2016 - 9 928
2019 - 13 156
2020 - 12 914

2017 - 11 470
2018 - 12 678
k 31.10.2021 - 11 441 předpoklad 2022 - 10 640

Převážnou část příjmů městyse tvoří daňové příjmy. Rok 2020, letošní rok a předpokládáme,
že i rok 2022 bude negativně ovlivněn vývojem zdravotní situace v republice.
Provozní saldo, v tis. Kč
opakující se příjmy
opakující se výdaje
provozní saldo

31. 12. 2020
22 218
18 570
3 648

31. 3. 2021
5 313
3 898
1 415

30. 6. 2021
10 145
6 643
3 502

31. 10. 2021
18 090
11 789
6 301

Provozní saldo, jako jeden z hlavních ukazatelů financování je dlouhodobě vykazováno plusové.
Jedná se o rozdíl běžných provozních příjmů a výdajů, který lze použít na opravy, investice,
podporu spolků atd.
Rozpočet městyse, v tis. Kč
příjmy
výdaje
rozdíl

schválený rozpočet
17 071
17 071
0

skutečnost k 31.10.2021
18 498
15 023
3 475

Rozpočet městyse byl schválen jako vyrovnaný, k 31.10.2021 vykazuje přebytek. Většina investičních
akcí byla spolufinancována formou dotací. Vedení městyse tak vytvořilo finanční rezervu cca ve výši
daňových příjmů. Předpokládáme, že investiční akce plánované na příští rok, nebudou-li financovány
z dotací, budou hrazeny z této rezervy.

za Finanční výbor při zastupitelstvu městyse Chudenice přeji všem spoluobčanům
příjemné a klidné vánoční svátky a mnoho dobrého v roce 2022 - Jitka Egermayerová
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INFORMOVANOST OBČANŮ

Městys Chudenice se snaží o systematickou informovanost svých občanů ohledně aktivit
vedení městyse, spolkových a kulturních záležitostech či jiných užitečných okolnostech.
Jsme rádi, že tyto možnosti jsou stále více využívány a slouží k prospěchu obyvatel městyse.
Způsoby informování:
•

webové stránky obce - https://www.chudenice.info – průběžná aktualizace a doplňování. Kapacita webu a jeho funkcionality jsou dostatečně rozsáhlé, proto se nebráníme jakýmkoliv konstruktivním radám a případným iniciativám v jeho průběžném „tvarování“ a efektivizaci.

•

informativní sms - službu momentálně využívá 206 občanů; od počátku roku 2021 bylo rozesláno
89 info sms se stovkami informací obsahově se vážících k dění v obci a okolí; občané, kteří mají zájem o zasílání info sms se mohou stále zaregistrovat na webu městyse či se mohou obrátit na Úřad
městyse a budou námi zaregistrováni

•

informativní emaily - službu momentálně využívá 95 občanů; od počátku roku 2021 bylo rozesláno
již 46 info emailů; ti občané, kteří mají zájem o zasílání aktuálních informací o dění v obci formou emailu, nechť pošlou email s předmětem ZÁJEM O INFO EMAILY na emailovou adresu: info@mestyschudenice.cz

•

facebookový profil Chudenice a Chudenicko:
https://www.facebook.com/chudenice/ - platforma, do které jsou vkládány permanentně aktualizované informace rozličného charakteru o dění v obci - pozvánky na akce, aktuality, užitečné odkazy,
videa aj.; 771 sledujících
Mgr. Marcel Bezděk - místostarosta městyse
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ODPADY – ZMĚNA VÝŠE POPLATKU
V souvislosti se změnou legislativy bylo zastupitelstvo městyse nuceno, s platností
od 1.1.2022, přijmout nové obecně závazné vyhlášky týkající se odpadového hospodářství. Občany jistě nepotěší, ale zřejmě ani nepřekvapí, plánované zvýšení poplatku za využívání systému odpadového hospodářství (vývoz popelnic, velkoobjemového a nebezpečného odpadu atd.). Základní sazba poplatku pro občany, případně i majitele nemovitostí, kteří
nemají v městysu trvalý pobyt, bude pro rok 2022 činit 900 Kč za osobu a rok.
Důvodem pro zvýšení poplatku jsou zejména stoupající doplatky obce, které v posledních letech dramaticky stouply až do výše téměř 500 tis. Kč v roce 2020. Předpokládáme, že za rok 2022 by se měl
doplatek obce pohybovat kolem 250 tis. Kč.

Náklady obce - odpadové hospodářství

Tis. Kč
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výdaje

2018

2019

2020

doplatek obce

Letošní zvýšení poplatku bohužel určitě není poslední a je na každém z nás, jaká bude jeho výše v budoucnosti. Podle nového zákona o odpadech bude poplatek za uložení jedné tuny odpadu postupně stoupat ze současných 500 Kč až na 1.850 Kč v roce 2029. V souvislosti s tím bychom
chtěli zdůraznit potřebu co nejdůslednější separace odpadů a využívání všech nádob na ukládání
recyklovatelných materiálů. Nový odpadový zákon také ukládá obci splňovat stále přísnější požadavky
na zvyšování poměru recyklovaného odpadu v porovnání s odpadem skládkovaným. V případě, že obec
limity nesplní, bude dále pokutována.
Prosíme každého, aby si uvědomil, že za každý kilogram recyklovatelného materiálu uloženého
do popelnice městys (a tedy sami jeho občané) platí, zatímco když je uložen do odpovídající nádoby, městys naopak peníze dostává.
Problematika odpadového hospodářství se stává jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou se městys bude
nucen zabývat. Všem občanům doporučujeme vyhledat podrobnější informace o novém zákonu o odpadech na internetu.
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ČINNOST ORGANIZACÍ MĚSTYSE CHUDENICE
KNIHOVNA MĚSTYSE CHUDENICE,
KULTURNÍ CENTRUM A KULTURNÍ KOMISE
Začátek letošního roku byl v režimu nouzového stavu a to se týkalo i naší knihovny.
Podle vládních nařízení, která se měnila podle počtu nakažených, bylo v knihovně
střídavě otevřeno pro omezený počet návštěvníků na 1m čtvereční, nebo otevřené
výdejní okénko, kdy se knihy předávaly na chodbě a na několik dní bylo i zcela zavřeno. V tuto dobu mohli
čtenáři využít služby Knihy do domu. I přes tato omezení měla naše knihovna na konci dubna zaregistrováno již 62 čtenářů a 612 výpůjček. K dnešnímu datu, tedy konci listopadu, se počet čtenářů zvýšil na 104
a na 1756 výpůjček. Naši čtenáři si nejvíce půjčují knihy v období podzim – zima, kdy jak sami říkají, „není
tolik práce na zahrádce a je čas číst“. Na výběr mají z téměř 8 tisíc svazků knih, ke kterým každý rok přibyde kolem 200 knih, které pocházejí z Výměnného fondu klatovské knihovny.
Mimo půjčování knih nabízí knihovna tyto služby:
• veřejný internet - k dispozici jsou 3 počítače
• tisk dokumentů
• free wifi připojení
• 8 periodických titulů
• službu Knihy do domu – pro seniory či nemocné čtenáře
• kroužek Rusalka (Tvořilka, Hraní-čtení)
• Včelařský kroužek pod vedením pana Josefa Kadlece
• dětský klubík Sovičku
• půjčování deskových her
• prezenční výpůjčku kopií starých chudenických kronik
• VU3V
• Knihobudku
• Chudenický hadrník
• Sklad kostýmů a kuriozit (lze využít na masopusty a jiné akce)

x
x
x
x
x
x
x
x

Tři králové
Tříkrálová sbírka se letos nemohla konat s tradičními koledníky v převleku Tří králů, což všechny mrzelo, hlavně samotné koledníky, kteří se na tento den vždy velmi těší. Dárci mohli své příspěvky vhazovat
do charitních pokladniček, které byly umístěny na úřadu městyse Chudenice, v knihovně městyse Chudenice, v koloniálu paní Špirkové a v prodejně COOP.
VU3V
Virtuální univerzita třetího věku zahájila studium až na konci září 2021. Téma podzimního semestru je
Rituály královských evropských rodů. Toto téma si studentky zvolily již v minulém roce, ale z důvodů nouzového stavu byl podzimní semestr 2020 přerušen a ze stejného důvodu se nemohl konat ani jarní semestr. Presenční studium není povinné a studentky mohou přednášky sledovat z domova, odkud pak plní
i povinné testy. V letošním roce počet studentů zůstává na 15. Zájemkyně o studium jsou jak z Chudenic,
tak i z nedalekého okolí (Kaničky, Chocomyšl, Lštění, Blížejov, Poleň, Kdyně). A přesto, že nebylo možné
sházet se při studiu v posluchárně, zůstaly naše studentky v kontaktu a sházely se 1x za 14 dní u kávy
a zákusku v restauraci Stará škola. Dveře naší „univerzity“ jsou stále otevřené novým zájemcům o studium
či kontaktu s vrstevníky.
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Akce knihovny
Besedy, které se v knihovně konají v období od října do května, se v letošním roce nekonaly žádné. A to
opět z důvodu nouzového stavu. Ten sice skončil v květnu, ale v tomto období se kulturní a společenské
akce přesouvají do venkovních prostor, na Bolfánek a Starý zámek.
Vycházky proběhly dvě a to v červnu a v září. První vycházka byla na NS Zelenovské rybníky, která se
nachází nedaleko Babylonu. Po krásné dvouhodinové procházce lesem, jsme si udělali zastávku v restauraci Nemanský mlýn. Druhá vycházka byla na konci září a to do Dobřan na naučnou stezku Martinská
stěna se zastávkou na oběd v restauraci Modrá hvězda a odpoledním přejezdem na nedaleké Vstišské

léčivé menhiry.
Rok osvícenecké šlechty - V rámci této společné akce městyse Chudenice (Muzeum Josefa Dobrovského, sdružení Otisk a knihovna městyse Chudenice) a hradu Švihov, byl v červenci uspořádán knihovnou pěší pochod ze Švihova do Chudenic, s názvem Po stopách Černínů. Účastníci cestou plnili připravované úkoly a užívali si krásné výhledy do černínské krajiny.
Divadlo - V září jsme se společně vydali do plzeňského divadla Pluto na komedii Slaměný klobouk. Hodinu před odjezdem byl však program divadla změněn a místo Slaměného klobouku jsme shlédli kabaretní
představení Letem světem kabaretem, které se všem účastníkům velmi líbilo.
Helloween v knihovně, který se měl částečně konat v knihovně a částečně na Starém zámku, byl z důvodů karantény většiny účastníků zrušen.
Novinkou mezi akcemi knihovny se letos stala chudenická drakiáda. Ta se konala 13. listopadu na Hřebílci, kde jsme si také společně opekli brambory. Přesto, že bylo pochmurno, téměř mlhavo, sešlo se zde
kolem 40 rodičů s dětmi a 20 draků. Z počátku to vypadalo, že bude bezvětří, nakonec nám štěstí přálo
a téměř hodinu vál příznivý vítr, který vynesl draky do nebes. Dobrovolníci se mohli zúčastnit i soutěže
o nejhezčího doma vyrobeného draka. Tři z nich dostali pěkné ceny. Akce, jež trvala od 10 – 13 hodin,
měla u všech zúčastněných úspěch a rádi si jí příští rok zopakujeme.
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Knihobudka
Knihobudka je stále velmi navštěvovaná, což mne velmi těší. Občané mohou knihy přinést přímo do knihobudky nebo po domluvě i do knihovny. Další možnost je, že se na knihy můžu přijít podívat přímo k vám
domů a zajistím jejich následný odvoz. Této možnosti letos využilo několik chudenických spoluobčanů.
Ráda bych požádala návštěvníky knihobudky, aby v tomto prostoru udržovali pořádek. Stává se často,
že bedny jsou zpřeházené a některé knihy vyházené na podlaze. A také se stále častěji stává, že někdo
strhává plakáty týkající se kulturních akcí knihovny a starého zámku, které bývají vyvěšeny na vstupních
dveřích úřadu městyse.
Sovička
Klubík Sovička probíhá každou středu od 9-11 hodin v budově úřadu městyse. Vedení Sovičky se
letos ujala paní Michaela Perglová z Chudenic,
která tuto „štafetu“ převzala po paní Lucii Zábranové, jejíž dceruška již nastoupila do školky. Dětičky s maminkami se sházely často venku a to
hlavně na společných procházkách na Bolfánek či
do Americké zahrady. V září pak i v Tvořilce, kde
společně malovaly a vyráběly. Nechybělo ani několik společných výletů. Tentokrát se jelo vlakem do Sušice do parku na ostrově Santos, na hrad Švihov, kde se konala přehlídka dravců a také do Klatov na Kolonádu. Klubík je otevřen pro všechny rodiče s dětmi ve věku 0-6 let.
Kroužek Rusalka
Kroužek Tvořilka se letos otevřel až v květnu a do konce školního roku
jsme se sešli 3x. Na podzim jsme se začali sházet až od října a to hlavně z důvodu pěkného počasí, kdy si děti ještě užívaly „lítání venku“.
V letošním roce opět došlo k obměně složení dětiček a dvouleté období
převážně chlapců vystřídala nová vlna předškolních dětí. Ty na kroužek
docházejí v doprovodu jednoho z rodičů (maminky, tetičky, babičky) a je
to pěkná směska holčiček a chlapečků ve věku 1 – 9 let. Dětičky také
pomohly s malováním lucerniček na chudenický Lampionový průvod.
V listopadu jsme pak společně připravovali ozdobičky ze slaného těsta, které se měly prodávat ve stánku Tvořilky na rozsvícení vánočního
stromku.
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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Kroužek Čtení - hraní navštěvují vesměs chlapci ve věku 9-11 let. Počasí nám letos nepřálo, a pokaždé
když jsme měli v plánu procházku po okolí, tak pršelo. V takové dny se vytáhnou deskové hry (Monopoly,
Aktivity, Osadníci, cestovatelské hry,..) nebo si děti zahrají Twister, u kterého se nejen zasmějí, ale i pořádně protáhnou :-).
•
•

Tvořilka – sudé čtvrtky – 16:00 – 18:00 hodin
Čtení, hraní – liché čtvrtky – 16:00 -18:00 hodin

Noc s Andersenem
Celorepubliková Noc s Andersenem, která připadá na konec března, se z důvodů NS nekonala. Některé
rodiny se však zapojily do programu Pohádkový večer s rodinkou, kdy mohli po dobu jednoho měsíce
společně hádat hádanky, plnit úkoly, vymýšlet vlastní příběhy a namalovat skřítka Knihovníčka.
Zářijová Noc v knihovně, jejíž téma každoročně bývá spojeno s námořníky, mořem nebo loděmi (pevnost
Boyard, Robinson Crusoe, Trójská válka, atd.) se i letos konala na téma Harryho Pottera. V minulém
roce jsme byli nuceni přesunout Noc v knihovně z vnitřních prostor ven, a protože se nám brzy setmělo,
nemohly si děti užít připravený turnaj ve famfrpálu. Letos jsme to napravili, oprášili připravená košťata, vyzdobili tělocvičnu a užili si několik hodin parádní zábavy, a to nejen turnaj, ale i posezení u ohně a zdolání
strašidelné stezky. Děti tento sport nadchl a v nejbližší době si turnaj rádi zopakujeme.
Letní dílny
Na letní batikovací dílnu, která se koná každé prázdniny, se letos přihlásila pouze jedna účastnice, a dílna
proto byla zrušená.
Další letní dílna byla na téma keramiky a té se zúčastnilo 5 osob. Společně si nazdobili květináče, hrnce
či jiné předměty, které jim teď dělají radost v zahrádkách.
Rozsvícení vánočního stromečku
Stromeček se v Chudenicích rozsvítil, tak jako na mnoha jiných místech Česka, v sobotu 27. listopadu
v pět hodin večer. Společně se stromkem byl rozsvícen i dřevěný betlém, který se nachází v jeho blízkosti.
Ten byl letos rozšířen o 5 nových soch. Pannu Marii a Josefa tak doplnili Tři králové a dvě malé ovečky.
I tyto sochy byly vyrobeny během podzimního Řezbářského sympozia pod rozhlednou Bolfánek.
Kulturní komise
Kulturní komise, která má 14 členů zastupujících všechny místní spolky a organizace, se letos sešla jen
párkrát. Na těchto schůzkách se domlouvají jak termíny akcí, tak návrhy úprav veřejných prostor našeho
městečka.
Jubileum
V letošním roce oslavila 100. narozeniny chudenická rodačka paní Anna Horáková. Své jubileum oslavila
v nejužším rodinném kruhu. Za městys Chudenice jí byli popřát starosta Martin Dolejš a paní Lenka Homolková.
Obnova místních názvů
V letošním roce byly obnoveny některé cedule s pomístními názvy. Cesta Dobrovského, Cesta Šmilovského, Alej mládí a u sokolovny Švehlova lípa a Lípa Svat. Čecha.
Na příští rok se chystá obnova „svatých obrázků“ na Žďáru. Konkrétně obrázku „U obrázku“ a obrazu sv.
Václava pod Bolfánkem.
Ukliďme Česko
Letos se tato akce konala v režimu nouzového stavu. Nebyla to tedy hromadná úklidová akce, ale indiviwww.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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duální. Zájemcům, v podobě jednotlivých rodin, byly přiděleny jednotlivé úseky lesního komplexu Žďár.
Každý si vyzvednul pytle na odpad, které po naplnění byly ponechány na určených místech a následně
svezeny jedním z dobrovolníků. Kromě cestiček na Žďáru byla zlikvidována stará skládka nedaleko Lučice.
Lampionový průvod
Začátkem listopadu se konal tradiční lampionový průvod, který se již třetím rokem přesunul z městečka
na rozhlednu Bolfánek. Průvod vychází od restaurace Stará škola a končí pod rozhlednou, kde je připravený oheň a teplé občerstvení. Letošní průvod byl tak trochu v ohrožení a to z důvodu, že většina organizátorů byla zasažena karanténou. Naštěstí se našlo dost dobrovolníků, kteří roznesli světýlka, připravili
výzdobu a pomohli s následným úklidem.
Kalendář 2022
Na vydání kalendáře na rok 2022 letos spolupracovali členové kulturní komise, Lenka Homolková a Ludvík Pouza s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem. Tento kalendář je stále k zakoupení na úřadu městyse či
v knihovně. Cena je 130 Kč. Téma kalendáře na rok 2023 bude z historie chudenických spolků, kroužků,
sdružení, a jiných pomístních organizací. Pokud máte někdo fotky na toto téma (spolky, červený kříž,
svaz žen, seniorský klub, divadelní či hudební spolky, pionýři, jiskřičky, svazáci, atd.) kontaktujte prosím
knihovnu nebo archiv muzea. Děkuji.
Alej roku 2020
V lednu 2021 proběhlo vyhlášení soutěže Alej roku 2020. Do této celorepublikové soutěže byla nominována i naše sakurová Alej mládí. Celkem o titul nejkrásnější aleje České republiky soutěžilo neuvěřitelných
132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Za Plzeňský
kraj bylo nominováno celkem 8 alejí a ta naše
se v této kategorii umístila na krásném 1. místě. V celkovém pořadí se umístila 5., získala 265
hlasů. Na prvním místě se umístila Svárovská alej
s 585 hlasy. Chudenickou alej čeká v následujících letech rozšíření, a to od sv. Jána k Jalovčí.
Setkání rodáků
Jednou z akcí plánovaných na příští rok je Setkání rodáků, které by se mělo konat ve dnech 9
.- 10. září 2022.
U této příležitosti také dojde k znovuodhalení pamětních desek věnovaných našim padlým spoluobčanům ze světové války. Tyto desky byly v roce
1936 slavnostně odhaleny v hlavním vchodu budovy měšťanské školy v Chudenicích. Od přestavby školy, která proběhla v 80. letech, se tyto
mramorové desky nacházejí v jednom z bývalých
kabinetů. Nyní je v plánu jejich instalace ve vestibulu úřadu městyse Chudenice, kde se jim opět
dostane důstojného umístění.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků,
štěstí a pevné zdraví.
Lenka Homolková - knihovnice
www.chudenice.info • email: info@mestyschudenice.cz • tel.: 376 398 211
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STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Uplynulý rok na Starém czerninském zámku – Muzeu Josefa Dobrovského
v Chudenicích byl nabitý kulturními a společenskými akcemi, ale i řadou akcí
udržovacích a technických.
V loňském roce jsme museli z důvodů nařízení vlády ukončit sezónu předčasně
už v polovině října 2020 a letošní sezóna odstartovala o měsíc později, než bývá
obvyklé. Přesto jsme v tomto období na zámku nazaháleli, což každý kdo náš
areál během roku navštívil, poznal a ocenil. Došlo k obnově zámecké zahrady, kdy byla vytrhána křoviska a náletové
dřeviny včetně kořenů, díry byly zavezeny zemí a vyset byl
nový travnatý porost. Odstranily se haldy kamení, vyčistil se
zadní trakt zámku, kde pak vznikla nová oddechová zóna
pro návštěvníky. Umístěny tam byly květinové záhony, lavičky, postaven byl a nově pokryt v součinnosti s památkáři
staronový přístřešek nad vstup do sklepů, vyčištěna byla
malá zámecká zahrádka, která byla vyzdobena dřevěnou
sochou anděla. Vyměněny byly okapy, toalety a některé
části zámku byly vybaveny pohybovými čidly pro rozsvěcování světel. Máme nové lavice, stůl pro posezení návštěvníků na nádvoří. Pořízeny byly vysoušeče pro interiéry. Většina těchto aktivit a nákupů byla financována z prostředků
zřizovatele, tedy městyse Chudenice.
V oknech zámku už tři roky nemáme muškáty, což je některými občany kritizováno. Z památkového hlediska však do interiérů zámku živé květiny nepatří z toho důvodu, že udržují v interiéru vlhkost, které tam
máme nadmíru a musíme s ní bojovat. Škodí to nábytku, grafikám, obrazům a mobiliáři obecně. Květin
je ale na zámeckém nádvoří a na zahrádkách opravdu požehnaně a když k nám zavítáte, určitě se u nás
budete cítit jako doma a to jak na jaře, v létě tak i na podzim. Letos jsme pak okolí zámku osázeli téměř
čtyřiceti druhy starých odrůd růží. I ty patří k historii Chudenic a rodu Czernínů.
Dost ale k nákupům a investicím. Pochlubit se musíme tím, že jsme během roku připravili 15 akcí.
Nezvykle úspěšné byly výstavy: Papírový svět hradů
a zámků, Malá procházka svatebním stoletím, na které byly vystaveny i vzácné historické šaty hraběnky
Czerninové z roku 1819, či výstavu obrazů Jaroslavy
Papežové Květiny pro zámek. Konaly se netradiční
denní oživené prohlídky s názvem Američané v Chudenicích, celodenní program leteckých a RC modelářů s názvem Den s modeláři a úspěšné byly i noční
oživené prohlídky zámku, které i tentokrát pro vás
připravila skupina historického šermu Morgana von
Maxberg. Pak už byl dvoudenní pouťový program
s koncertem folkových kapel, divadlem, jarmarkem,
šermem a mimořádnými prohlídkami zámku s kastelánem a uklízečkou. Bohužel v neděli tradičně program pokazil déšť. V srpnu k nám zavítal písničkář
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Miroslav Paleček, nechyběl koncert vážné hudby, tentokrát v podání harfistky Kataríny Šefčíkové a čtyřdenní výstava Českého zahrádkářského svazu s bohatým doprovodným programem. Září a říjen pak
patřil výstavě obrazů malíře Ladislava Turnera z Příchovic a 28. listopadu byla zahájena výstava sběratelů
betlémů z Čech a Bavorska Betlémy na zámku, která potrvá, pokud to epidemiologická situace dovolí, až
do Tří králů. Většina kulturních akcí si letos na sebe vydělala a tak jsme z rozpočtu čerpali na kulturní akce
opravdu minimálně.
Ani po skončení hlavní turistické sezóny jsme nezalehli
k zimnímu spánku. Bylo třeba shrabat a uklidit listí, zazimovat celý areál, dovezli jsme 18 nových vitrím které,
jsme dostaly od Plzeňského kraje z Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech a které ozdobí nyní expozice
našeho muzea. To v těchto dnech a hlavně během zimy
projde celkovou obnovou. Své zastoupení tam budou mít
nově také místní spolky a další instituce.
Poděkovat musíme i řadě občanů, kteří nám nosí různé
zajímavosti. Podařilo se nám získat darem například cestovní kufry hrabat Czernínů, lékařskou brašnu i s vybavením s iniciály Hynka Kvapila, dostali jsme staré školní lavice atd. Všem dárcům upřímně děkujeme.
A na závěr mi dovolte, abych zhodnotil letošní sezónu, co
se statistiky týče. Byla to sezóna úspěšná. V roce 2019
náš zámek navštívilo od dubna do prosince 8 567 návštěvníků, v roce 2020 od května do poloviny října 6 020
návštěvníků. Letos k nám dorazilo od začátku května
do konce listopadu 11 501 návštěvníků. Konečné číslo
za letošní rok, budeme znát až po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje, protože výstava betlémů teprve začala.
Byl to tedy rok nadmíru úspěšný i ohledně finančního zisku. Tohle všechno se nám podařilo odbavit a zorganizovat v personálním složení: kastelán a tři brigádníci – Jitka
Egermayerová, Drahomíra Bouberlová a Pavel Mráz. Dle
potřeby, když k nám i během jediného dne zavítalo na zámek přes 500 návštěvníků a samozřejmně během akcí,
kdy je provoz zámku náročnější, nám vypomohly ještě
Martina Pouzová a Veronika Mrázová. Všem děkuji za obrovský kus práce. Poděkovat je třeba i dobrovolníkům
a nadšencům, kteří nám přišli sami nezištně pomoci, například s hrabáním listí, sekáním trávy, převozy vitrín, židlí,
nábytku atd., protože v letošním roce nám nebyli na žádnou práci poskytnuti techničtí pracovníci obce ani obecní
technika.
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Přehled akcí:
• 4. 5. - 30. 9.
• 1. 6. - 30. 8.
• 6. - 1. 8. 2021
• 26. 5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. 6.
4. a 5. 7.
31. 7. a 1. 8.
15. 8.
12. 9.
25. - 28. 9.
25. 9.
25. 9.
25. 9.
31. 10.
28. 11. 2021
- 6. 1. 2022
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Papírový svět hradů a zámků - výstava papírových modelů
Malá procházka svatebním stoletím - výstava o historii svateb za 100 let
Květiny pro zámek - výstava obrazů malířky Jarky Papežové
Američané v Chudenicích - komponovaný celodenní program
o osvobození Klatovska
Den s modeláři - celodenní program leteckých a RC modelářů
Noční oživené prohlídky zámku - scénky z historie Chudenic
Pouť na zámku - divadlo pro děti, jarmark, šerm, koncert folkových kapel
Koncert písničkáře Mirka Palečka - Písně domova
Koncert harfistky Kataríny Šefčíkové
Podzimní výstava ČZS Chudenice
Floristická soutěž pro amatéry Chudenická růže
Koncert dechovky ZŠ Švihov
Tvoření pro děti na zámku
Ladislav Turner – Obrazy
Výstava Betlémů na zámku

Vážení spoluobčané. Srdečně Vás zveme na prohlídku zámku a muzea, zveme vás na chystané akce
a výstavy. Vše co na zámku děláme, děláme hlavně pro Vás. Přejeme Vám hodně zdraví, stěstí a osobní
pohody a ať je ten nový rok pro nás všechny klidnější.

Ludvík Pouza – správce Starého czerninského zámku – Muzea Josefa Dobrovského
a Archivu Muzea Josefa Dobrovského v Chudenicích
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MATEŘSKÁ ŠKOLA CHUDENICE

Kalendářní rok se pomalu chýlí ke konci, ráda bych
vás tedy opět seznámila s činností Mateřské školy
Chudenice za uplynulých 12 měsíců. Společným úsilím jsme dokázali překonat velmi těžkou dobu pro nás
všechny a opět posunout naši činnost dopředu.
Uplynulý rok byl samozřejmě zcela zásadně ovlivněný epidemiologickou situací, která zasáhla a ovlivnila život každého z nás. Společnými silami, ohleduplností a porozuměním se nám podařilo toto období překonat, a i přes různá opatření opět posunout činnost mateřské školky kupředu.
V tuto chvíli je kapacita školky plně obsazena (28 dětí). K zápisu pro školní rok 2021/2022 jsme
mohli přijmout pouze 4 děti z celkových 14 uchazečů. Velký zájem nás velmi těší, je i částečným
oceněním práce celého kolektivu.

Radost nám dělá i vzájemná důvěra mezi pedagogy a rodiči, za celý rok jsme neobdrželi ani jednu
stížnost a vše se dařilo řešit vzájemným dialogem. Tento fakt byl ověřen i anonymním dotazníkem,
ve kterém mohli rodiče okomentovat a ohodnotit naši činnost. Rodičům dětí patří velké poděkování
i za jejich spolupráci a účast na různých akcích i za finanční podporu, kterou naší organizaci poskytují.
Opatření proti koronaviru samozřejmě narušila realizaci řady tradičních a plánovaných akcí, naprostou prioritou pro nás bylo zajistit bezpečný chod školky a dodržení všech hygienických pravidel a nařízení. Společným úsilím jsme však byli schopni část z nich realizovat, což bylo pro děti, rodiče i nás
velmi příjemné zpestření.
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Co konkrétně jsme zažili? Divadelní představení, Jablíčkování, Hallowenskou bojovku, spinkání
ve školce, rozloučení s předškoláky a rozsvícení stromečku. Vánoční besídku jsme bohužel opět
realizovali prostřednictvím videa.
V kalendářním roce 2021 jsme úspěšně ukončili projekt Šablony II. (Snadné, hravé učení) a zapojili
se do dalšího s názvem Šablony III. (Budeme si hrát). Z evropských dotací můžeme financovat speciální projektové dny ve škole i mimo ni zaměřené na polytechniku, přírodovědu, kreativní či logické
myšlení. I nadále navštěvujeme solnou jeskyni, čeká nás návštěva ve svíčkárně a na jaře i plavecký
kurz.
Zároveň je nutné udržovat a vylepšovat i zázemí a vnitřní prostory školy. V uplynulém roce byly vymalovány šatny, umývárny i toalety. Došlo k obměně nábytku, krytů na topení, pořízena byla kuchyňka
na hraní dětí, relaxační koutek a další řada herních prvků. I v tomto segmentu jsme se snažili chovat
hospodárně a zaměřili se na adekvátní poměr ceny a kvality jednotlivých prvků.
Naším cílem do nadcházejícího roku nadále zůstává, aby měli rodiče maximum informací o naší
činnosti a byli jsme si navzájem rovnocennými partnery. K tomu by měly přispět hlavně internetové
stránky obsahující i virtuální prohlídku. Funkční a aktuální webové stránky považuji v dnešní době
za naprostou samozřejmost.
Závěrem mi dovolte poděkovat za spolupráci všem zaměstnancům naší školky, všem rodičům, dětem, vedení obce, sponzorům i dalším lidem, kteří přispěli k chodu naší organizace. Všem bych ráda
popřála do nového roku především pevné zdraví a těším se na setkávání na akcích pořádaných naší
mateřskou školkou.
Štěpánka Jílková - ředitelka MŠ
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STUDIE VYUŽITÍ A OCHRANY KRAJINY NA CHUDENICKU

Je tomu již dva roky, kdy jsme vedení městyse Chudenice předali výsledek téměř roční práce v terénu
a následného vyhodnocení dostupných informací - „Studii využití a ochrany krajiny Chudenice“.
Pro úvod jen krátké připomenutí hlavních cílů studie:
1. Posouzení aktuálního stavu přírodního prostředí ve správním obvodu městyse Chudenice a formulace hlavních zásad pro využívání krajiny za současného zachování a rozvíjení stávající kvality
přírodního prostředí.
2. Nalezení možností zlepšení stavu přírodního prostředí s návrhem konkrétních opatření (výsadba
zeleně, budování malých vodních nádrží, udržení a zlepšení kvality zemědělské půdy).
3. Sledování vhodných finančních nástrojů pro financování navržených opatření.
Zpracování studie bylo výchozím krokem, na který v loňském a letošním roce navázala vzájemná spolupráce směřující k realizaci konkrétních opatření. V letošním roce jsme se soustředili především na tyto oblasti:
1. Projektová příprava výsadby aleje
Chudenice – Výšensko a prodloužení Aleje mládí.
2. Projektová příprava vybudování tůní
v lokalitě Ve Žďárech v k.ú. Bezpravovice.
3. Odborná spolupráce při výběrových
řízeních pro realizované akce, příprava smluv s dodavateli a odborný dohled při realizaci akcí.
4. Zpracování žádostí o dotaci z Programu péče o krajinu za účelem získání finančních prostředků na realizaci projektů dle bodů 1. a 2.

Alej na Výšensko – úsek 1 - realizace výsadby listopad 2021

5. Příprava podkladů pro obnovu polních cest prověřením možností
převodu vlastnictví pozemků, které
jsou vlastnictvím České republiky
a ve správě jiných subjektů (Státní
pozemkový úřad, Lesy České republiky, s.p., Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových).
6. Aktualizace podkladů pro registraci
významných krajinných prvků (VKP)
podle zákona o ochraně přírody
a krajiny, zpracování podnětů pro příslušný registrující úřad s rozšířenou
působností (MěÚ Klatovy) a zastupování městyse v řízeních o registraci.

Alej na Výšensko – úsek 2 - realizace výsadby listopad 2021
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Prvním konkrétním výstupem vzájemné spolupráce je realizovaná výsadba stromořadí pří polní
cestě vedoucí z Chudenic na samotu Výšensko.
Dodavatel prací, firma Arbocom s.r.o. vysadila dle
zpracovaného projektu a v souladu s rozhodnutím
poskytovatele dotace – Ministerstva životního prostředí celkem 50 vzrostlých sazenic stromů místní
provenience. Na instalaci ochranných prvků u vysazených stromů se kromě hlavního dodavatele
podílejí také místní organizace. Na tomto místě považujeme za vhodné připomenout výbornou spolupráci s plzeňským pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, které je administrátorem
žádostí o dotace a které přímo dohlíží na dodržení
podmínek realizace jednotlivých akcí.
Rozkvetlé sakury v Aleji mládí jsou každoročně objektem velkého zájmu občanů městyse i návštěvníků z blízkého i širšího okolí. Plánované prodloužení
aleje mládí bylo zahájeno vyjmutím potřebné plochy
z režimu dosavadního zemědělského obhospodařování a administrativním převedením této plochy
na sad. V příštím roce bude na části pozemku provedena výsadba třešní tak, aby přirozeným způsobem navázala na linii stávající výsadby a lemovala
nově vytvořený koridor spojující Alej mládí s Cestou
Šmilovského a Bolfánkem.
V průběhu roku byl zpracován projekt výstavby
tůní v lokalitě Ve Žďárech. Záměrem je vyhloubení
dvou tůní o velikosti 100 m2 a 120 m2 v blízkosti
stávající drobné vodní nádrže. Tůně jsou navrženy
jako prostorově a hloubkově členité s cílem podpořit úspěšný rozvoj rozmanité vodní fauny a flóry.
V lokalitě bylo provedeno vytýčení plochy pro tůně
a byla podána žádost o dotaci z Programu péče
o krajinu. Akce byla doporučena k realizaci, bohužel z důvodu velkého množství žádostí a vytíženosti poskytovatele byla odložena na počátek roku
2022. Ve spolupráci se soukromým zemědělcem,
který hospodaří v k.ú. Bezpravovice byla zřízena
na pozemku městyse větší tůně u polní cesty směrem k lokalitě Úvary.
Obnova polních cest je záměrem, který vyžaduje
poměrně dlouhou a náročnou přípravu. Některé
vhodné lokality již byly vytipovány v rámci studie,
později k nim přibyly další. V letošním roce byl
navázán kontakt s organizacemi, které mají záměrem dotčené pozemky ve správě, a zároveň
byly zjištěny podmínky převodu na městys. V některých případech (týká se zejména ÚZSVM) jsou
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Pokračování Aleje mládí – příprava na podzimní
výsadbu 2022– vytyčení pozemku

Lokalita Lískovec – vyvážená krajina se neobejde
bez přírodních biotopů, které poskytují dobré zázemí
lesní zvěři a dalším živočichům2021

Lokalita Niva Bezpravovického potoka – druhově pestrý porost
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podmínky převodu obtížně splnitelné, proto jsou
připraveny další kroky ve vztahu k nadřízeným orgánům státní správy.
Během letošního roku byly při terénních průzkumech aktualizovány údaje o několika lokalitách
navržených k registraci jako významné krajinné
prvky (VKP). Tyto prvky jsou části krajiny, které
díky specifickým podmínkám vynikají druhovou
pestrostí živočišných a rostlinných společenstev.
Některé VKP vymezuje přímo zákon (lesy, vodní
toky, údolní nivy, rašeliniště, aj.), jiné může orgán
ochrany přírody registrovat na základě podnětu
vlastního nebo podnětu jiného subjektu. Ohledně Chudenicka byl podán návrh na registraci šesti, a to Úvary, Za loukami II, Hřebílec, Lískovec
II, Ve Žďárech II a Niva Bezpravovického potoka.
V případě VKP Úvary a Za loukami II bylo řízení
o registraci VKP přerušeno, neboť je nutné stanovit podmínky zemědělského obhospodařování pozemků zahrnutých do VKP v souladu s cíli ochrany vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, jejichž výskyt je v lokalitě zjištěn či
předpokládán. Velmi oceňujeme přístup místního
soukromého zemědělce k otázkám, které se týkají záležitostí ochrany přírody. V ostatních případech je registrace VKP již dokončena nebo MěÚ
Klatovy dokončuje správní řízení.
Závěrem bychom rádi poděkovali vedení městyse
za příležitost podílet se na zachování a rozvíjení
hodnot tak výjimečného území, kterým Chudenicko určitě je.
Těšíme se na další vzájemnou spolupráci při realizaci společně naplánovaných krajinotvorných
projektů a věříme, že vzájemná spolupráce bude
mít pokračování i v příštím období a že přinese
do budoucna výsledky, ze kterých se budou těšit
nejen místní, ale i návštěvníci, kteří sem přijíždějí obdivovat kulturní památky a krásnou krajinu,
a s nimi také příští generace obyvatel městysu
a turistů z celé České republiky a zahraničí.

Lokalita Niva Bezpravovického potoka – druhově pestrý porost

Lokalita Úvary – s místním zemědělcem bylo dohodnuto zachování mokřadu v horní části druhově
bohaté louky, na níž roste zákonem chráněná orchidej
prstnatec májový.

Ing. Jana Michálková
EKOPOD Ekologie podniku s. r. o.
Mgr. Ivona Matějková
Ořešák - spolek pro ochranu přírody, z. s.
Bezpravovice – cesta směrem k lokalitě Úvary - vytvoření nové vodní tůně
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KNIHA O DĚJINÁCH CHUDENICKA

Kniha Chudenice Městečko pod sv. Wolfgangem bude vydána ve dvou dílech s přelomovým letopočtem
do roku 1948 a poté od roku 1948 podnes. Ambicí zadavatele ani autorů publikace nebylo vytvoření
knihy pojednávající pouze o historii Chudenic a jejich okolí, ale nabídnou jakousi časoprostorovou kroniku či průvodce hospodářským, kulturním, politickým a společenským životem od prvopočátků osídlení
až do dnešní doby. Součástí zadání byla nezbytná podmínka přínosu nových badatelských skutečností,
které budou zakomponovány do publikace a tímto dokument nevznikne pouze opisováním již existujících
a často chybných informací, jak se u řady publikací v posledním období děje. Žánrově a rozsahově bude
tato dvoudílná publikace zcela ojedinělá díky rozsáhlé badatelské činnosti ve státních i soukromých archivech, za nemalé pomoci místních patriotů a pamětníků. Mohla by být inspirací pro další generace patriotů
v doplňování bílých míst nejenom dávné historie, která jsou v dokumentu popisována formou domněnek
a hypotéz. V neposlední řadě je dobré zmínit přístup autorů ke zlomovým událostem, které vždy prezentují
v širších vztazích regionu či státu.
První díl knihy zahrnující období osídlení chudenického kraje až po zlomový rok 1948 je textově dokončen, včetně věcných a jazykových korektur – cca. 350 stran. V současné době probíhá grafická úprava
knihy, zejména doplňování a reprodukování velkého množství obrazového materiálu, který ne vždy vykazuje kvalitu vhodnou pro tisk. Zde je též třeba zmínit, že vícero místních občanů poskytlo archivní fotografie či archiválie obecně a po dokončení textu jim byly příslušné pasáže dle jejich zájmových okruhů
předány k případnému doplnění či korektuře. Tímto všem velmi upřímně děkujeme. K vydání prvního dílu
dojde v průběhu jara 2022, předpoklad vydání druhého dílu, který je dosud rozpracovaný předpokládáme
do konce roku 2022.
ukázky grafického řešení knihy:

Mgr. Marcel Bezděk - místostarosta městyse
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SPOLKOVÁ ČINNOST MĚSTYSE CHUDENICE
HASIČI

Vážení občané a přátelé chudenických hasičů.
Dovolte nám, abychom vás seznámili s činností chudenických hasičů, za rok 2021.
K poslednímu listopadovému týdnu roku 2021 evidujeme již 37 událostí.
Jedná se jistě o nejvytíženější rok (počet zásahů) v historii chudenické jednotky.
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Mimo již zmiňované události byli každoročně hasiči nápomocni našemu městečku:

Naše činnost začíná být každý rok čím dál tím více časově náročná. Musíme si uvědomit, že všichni členové jednotky potažmo SDH dělají svojí práci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Rok 2021 se nese opět v duchu neustále se šířící pandemie COVID-19. Díky opatřením, která byla (i z naší
strany) přijata se ochromila spolková činnost v SDH . Zásahy a činnost JSDH byla zachována za přísných
hygienických podmínek. Po celý rok byla jednotka chudenických hasičů opět připravena pomoci občanům Chudenic.
Alespoň v průběhu léta, kdy se šíření velice zpomalilo si mohli hasiči trošičku “oddychnout”. Samozřejmě jsme odpočívali opět prací ☺. Na začátku
léta k nám byla bezplatně od HZS PK převedena
druhá cisterna T 815 Terrno, která ale potřebovala
následnou péči. Celé léto jsme na CASce usilovně
pracovali i několik hodin denně, aby byla co nejdříve provozuschopná a mohla být zařazena do výjezdu. Prováděli jsme karosářské práce, všechna
místa napadená korozí byla v našich možnostech
opravena, následně se celá cisterna kompletně
lakovala a nakonec byl proveden kompletně nový
polep. To vše jsme odmakali, jak se říká na koleně
u nás ve zbrojnici. Jestli se nám to povedlo můžete
zhodnotit v přiloženém obrázku.
Menší opravě se nevyhnula ani naše stávající “velká” cisterna T815 CAS32, kde byla provedena oprava
vodních kohoutů u čerpadla, ruční brzdy a částečná repase kabiny pro řidiče a osádku.
Toughest Firefighter Alive 2021
Závod v Březnici byl pro Petra Urbana posledním TFA závodem toho roku, ale pojďme si tuhle sezónu
připomenout od samého začátku.
Petrovi TFA sezóna začala poměrně dlouho a to až na domácím závodě 10.7.2021 TFA Chudenice-MEMORIÁL VÁCLAVA ZOUBKA 2021 a jak asi všichni dobře víte tento typ hasičských závodů jsme letos pořádali poprvé (podle závodníků dokonce i velice úspěšně) na tomto závodě nás kromě Petra reprezentoval
i Lukáš Řežábek . Pro Lukáše to byla první soutěž a jako nejmladší účastník, v době kdy se závod konal
mu bylo 17 let, nepředvedl vůbec špatný pokus a skončil na výborném 7. místě v kategorii A (do 35 let),
s tímto výsledkem za sebou nechal i borce kteří se tomuto sportu věnují déle než Lukáš.
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Petr, který letos nově běhá v kategorii B (nad 35 let), se před domácím publikem hecl a vybojoval nádherné 3. místo. Díky tomuto umístění si Petra vyhlédl reprezentační výběr TFA plzeňského kraje. Petr po dlouhém váhání pozvánku do tohoto výběru přijal a stal se jejím členem. Tento výběr se 28.8.2021 zúčastnil
mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Plzeňský kraj se na tomto mistrovství
umístil na 5.místě a Petr na 36. místě ze 70 závodníků. Tato účast na MČR byla historická událost pro
chudenické hasiče i pro Petra samotného.

Petr se dále zúčastnil čtyř závodů Pražská a Středočeská liga TFA. V této lize se Petr prvního závodu
zúčastnil 11.9.2021 v Pražských Satalicích na Prague Fireman Race, kde skončil v kategorii B s časem
6:05,43 na 4. místě. Dalším závodem, kterého se Petr v této lize zúčastnil byl 3.10. v Broumech, kde
si časem 6:22,48 doběhl pro 5. místo. Dalšího závodu se zúčastnil 16.10. v Říčanech, kde s časem
6:07,40 bral bramborovou medaili. A posledním závodem sezóny bylo 31.10. TFA v Březnici, kde s časem 6:08,10 bral 3.místo.
Za TFA Team Josef Brabec ml.
Stále hledáme nové členy na pozici HASIČ a STROJNÍK. Pokud máte zájem stát se členem jednotky SDH Chudenice, napište na náš Facebookový profil a my vám co nejrychleji dáme vědět,
protože šikovných a ochotných rukou není nikdy dost.
Všem občanům Chudenic přejeme krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a vše nejlepší v nadcházejícím roce 2022.
Za vedení hasičů Tomáš Pfeifer
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TJ SOKOL CHUDENICE - Oddíl kopaná
Amatérský sport, fotbal nevyjímaje, trpí i nadále pod nadvládou epidemie viru Covid-19. Další pandemická vlna, která započala v loňském říjnu a neumožnila dohrát
celou podzimní část soutěží, pokračovala stejnou silou i letos na jaře. Koncem května
již bylo jasné, že i druhý soutěžní ročník bude anulován, jelikož nebyla odehrána nadpoloviční většina utkání. Velmi nepříjemným doprovodným jevem celé situace byla
absence tréninkového procesu z důvodu různých vládních nařízení a zákazů shromažďování. Sportovní
činnost byla povolena až v průběhu června. S přípravou na novou sezonu se začalo s nadšením a bez
prodlení, a abychom co nejdříve dohnali tréninkový deficit, přihlásil se tým mužů do druhého ročníku
„Podbolfánské ligy“, tentokrát se hrálo s týmy Švihova, Krchleb a s kolovečským béčkem. I když výsledky byly, s ohledem na dlouhý tréninkový i herní výpadek, zcela nepodstatné, nutno zveřejnit, že náš tým
skončil na pěkném třetím místě.
Po krátké letní přestávce se o slovo začala hlásit další fotbalová sezona v okresním přeboru Klatovska.
Poučka, že všechno zlé bývá k něčemu dobré, tentokrát v plné míře platila i pro náš oddíl. Vynucená herní
pauza umožnila našemu zrekonstruovanému hřišti dozrát do krásy, travnatá plocha mohla dostávat po celé
jaro náležitou péči, trávník řádně zakořenil a tím bylo těšení se na novou soutěžní sezonu značně umocněno.
Nelenili jsme ani na poli přestupovém. S minimálními náklady se podařilo náš kádr rozšířit o pět hráčů. Nově
byli zaregistrováni Václav Bálek, Petr Basl a Lukáš Řežábek, na přestup z Kolovče byl získán Libor Kněz
a z klatovského dorostu nás posílil Hynek Svatoň. Zbytek hráčské základny zůstal beze změn.
Otevření
nového
a hlavně konečně rovného hřiště proběhlo
podle předpokladu
v sobotu 31. července, tedy o víkendu,
kdy se konala chudenická pouť. Kvalitu
krásné hrací plochy
tak mohli postupně
ochutnat naše žákovské naděje při
utkání s vrstevníky
z Kolince, následoval
duel starých gard,
který obstarali bývalí hráči Chudenic
s kombinovaným týmem našich úhlavních kamarádů z Chocomyšle a Kolovče a pomyslnou třešničkou
na dortu bylo utkání našeho prvního týmu se starou gardou bývalých ligových hráčů Viktorie resp. Škody
Plzeň. Tento mač byl velkým lákadlem a výzvou nejen pro naše natěšené hráče, ale i pro značnou diváckou obec, přitáhl do ochozů více než tři stovky zvědavců. Většina z nich, hlavně ti skalní, museli být
po utkání hodně spokojeni, neboť naše současné elitní mužstvo po pohledném výkonu zvítězilo 10:6.
Stejně tak se zdařila i následná večerní taneční zábava, konaná pod stanem na parkovišti u hřiště, díky
příznivému počasí jí navštívil nebývalý počet našich příznivců a nepřímo tak obrovskou měrou zasponzorovali naší činnost.
Vítězné pouťové utkání jakoby předznamenalo fotbalovou euforii, která na našem hřišti při podzimních
utkáních panovala. Parta kolem renomovaných střelců Pavla Vachtla (9 branek) a Honzy Soupíra (8 branek) se značně činila a po hubených letech nakonec obsadila po podzimní části 9. místo s nebývalými
16 body, kdy celých třináct získala v domácím prostředí. Že by se opět blížila doba, kdy bude Jalovčí pro
soupeře nedobytnou tvrzí?
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Nedílnou
součástí
chudenického fotbalu je už pár roků také
žákovský tým. Po loňském působení starší
přípravky se po letní
pauze do soutěže přihlásil oddíl mladších
žáků. Jejich působení
však na jiném místě
tohoto zpravodaje popisuje článek z pera
trenérů
mládežnických týmů, ing. Kamila Göttingera a Václava Fremutha.
Členové fotbalového oddílu se v průběhu roku zapojovali také do činností, které nesouvisí přímo s fotbalovou tématikou. Za zmínku stojí pořádání již 6. ročníku Běhu chudenickým Žďárem, který se v červnu opět
mimořádně vydařil, přilákal patřičné množství závodníků a byl opět příjemným zpestřením pro fanoušky
sportu v našem regionu.
Velkou porci času si letos vynutila brigádnická činnost. Veškeré terénní úpravy včetně stavby branek zbyly
na našich bedrech a my se jich zhostili se ctí. Fotbal se nyní hraje v příjemném prostředí a na kvalitním povrchu. S novým hřištěm však vyvstaly i další povinnosti, jako například nezbytnost kvalitní péče o svěřený
majetek. Jen travnatá plocha si vyžádala od dubna do listopadu 48 sečí, osmkrát se musely přihnojením
doplnit potřebné živiny a v parních dnech by se tráva bez pravidelné zálivky zcela určitě zničila. Se zkvalitněním fotbalových zážitků přišly tedy ruku v ruce i nezbytné závazky, které jistě nebudou levné. Sečení,
hnojení, provzdušňování, vertikutace, postřiky proti plísním nebo plevelům, dosévání, to vše bude nutné
zajistit, aby náklady, vynaložené na postupné zkvalitňování našeho sportovního stánku, zvaného Jalovčí,
nepřišly v brzké době vniveč. Před vedení fotbalového oddílu se tak staví nový úkol v podobě neustálého
shánění finančních prostředků formou příspěvků, dotací či darů. I tento úkol chceme plnit se ctí, zavazuje
nás k tomu rozšiřující se funkční dětská fotbalová základna a také zjištění, že společnými silami lze dokázat
i téměř nemožné.
Chudenický fotbalový oddíl žije jako každá jiná organizace svým specifickým životem, který je v maximální
míře tvořen osudy jeho členů. Proto mi dovolte na tomto místě vzpomenout na našeho bývalého člena,
výborného pravého obránce, dlouholetého obětavého trenéra, který k fotbalu přivedl i oba své syny, kamaráda a srdcaře pana Karla Bláhu, jenž nás letos v srpnu opustil. Za všechnu práci a snahu, kterou náš
klub po dobu více než půl století obohacoval, mu skládáme hlubokou poklonu a díky!
Krátce po skončení fotbalového roku 2021 nám dovolte poděkovat za vaší přízeň. Předpokládáme, že
naše činnost vás mnohé baví, vysoké návštěvy na domácích utkáních jsou toho důkazem. Děkujeme i četným sponzorům, kteří nezištně finančně podporují naše konání. A za ochrannou ruku a záštitu nad naší
činností si absolutorium zaslouží zastupitelé městyse Chudenice.
Pěkné svátky přeje sekretář fotbalového oddílu Ing. Karol Žák
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ZAHRÁDKÁŘI - ČZS Chudenice
Vážení čtenáři,
uplynulý rok byl pro zahrádkářskou organizaci v Chudenicích, tak jako pro všechny
ostatní organizace náročný. Až do června jsme se nesměli scházet. V celé zemi nadále platila přísná epidemiologická opatření, která se začala rozvolňovat až v měsíci
květnu. Schůze se mohly opět konat až od června. Na začátku července se uskutečnila výroční členská schůze, která byla zároveň slavnostní. Konala se u příležitosti 60. výročí trvání zahrádkářské organizace v Chudenicích. Měla obrovskou účast
členů. Přišlo 38 ze 44 členů. Zbytek se omluvil pro nemoc nebo z pracovních důvodů. Během schůze byla předána Čestná uznání za dlouholetou činnost v ZO ČZS
Chudenice - Václavu Kacerovskému za 42 let,
Marii Lojdové za 38 let, Vladimíru Laitlovi za 35
let, Jarmile Brabcové za 35 let, Janu Rynešovi
za 34 let, Stanislavu Kubešovi za 33 let, Vítězslavu Maňákovi za 33 let, Miloslavě Písaříkové
za 33 let, Jaroslavu Zoubkovi za 33 let v organizaci. Dále byla předána blahopřání k životnímu
jubileu Ellen Davidovičové, Václavu Kacerovskému a Josefu Schambergerovi. Poděkování
za práci v ZO pak dostala Renáta Jiříková, Josef Dvořák, Marie Kociánová, a Vladimír Laitl.
Všichni členové pak dostali pamětní list k 60.
výročí ZO a upomínkový předmět v podobě
zdobeného perníku z dílny perníkářky Radky Grosslové z Janovic nad Úhlavou.
V době kdy jsme se nemohli společně scházet, rozhodně naše organizace nezahálela. Zajistili jsme pro
členy a veřejnost sadbové brambory z Vesa Velhartice. Manželé Jitka a Jan Egermyerovi se postarali
o údržbu záhonů na městečku a u kostela, Zuzana Hájková a Jiřina Librová o zeleň v nádobách u obchodu, u pomníku padlých na náměstí a u památníku Josefa Dobrovského. Okolí pomníku Hany Kvapilové
udržovali Jaroslav Riedl a Ludvík Pouza, Marie Kociánová a Dana Fendtová osadily truhlíky u obecního
úřadu petuniemi.
Dne 28. 6 se uskutečnil výlet do Loděnice
u Berouna na výstavu pelargonií (muškátů).
K vidění bylo 300 druhů a 1200 exemplářů pelargonií. Výlet jsme doplnili o návštěvu Muzea
filmu Ostře sledované vlaky v Loděnici a památek v obci Tetín.
16. 7. se uskutečnil výlet na výstavu Květy v Lysé
nad Labem. Šlo o 25. ročník celostátní výstavy
květin a květinových vazeb, kde naše členka
Martina Pouzová soutěžila v Zemském kole floristické soutěže ČZS a umístila se v konkurenci
17-ti účastníků na prvním místě. A i přesto, že
postoupila na Národní floristické kolo do Olomouce, toho se již nezúčastnila, protože se zařadila mezi profesionální floristy. Měla tu čest být v týmu,
který se podílel na výzdobě letní výstavy Flóra Olomouc.
Ve dnech 25. - 28. 9 se uskutečnila tradiční Zahrádkářská výstava naší organizace, která se konala
na starém zámku v Chudenicích. Přípravy trvaly jeden týden.
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Výstava letos zaplnila tři místnosti muzea, vstupní halu a průjezd zámku. Květinová výzdoba vznikla ve velké zámecké jídelně, na schodišti
a v zámecké kuchyni. Exponáty letos na výstavu doneslo 43 obyvatel
Chudenicka a prezentovaly se 3 společnosti - Vesa Velhartice (šlechtitel
brambor), Sady Nebílovy (pěstitel jablek) a Zahradnictví Antonína Papeže z Klatov. Největším vystavovatelem byla Zuzana Hájková, která dodala
největší množství exponátů a to jak výpěstků, tak květin a rukodělných
výrobků.
Letos byla nově zřízena i sekce „U babičky“, kde jsme prezentovali výrobky z ovoce a zeleniny - domácí sirupy, marmelády, pálenky, kompoty,
nakládané kukuřice, papriky, patizóny a další výrobky. Do této skupiny
nejvíce přispěla Anna Durkáčová.
V sobotu 25. 9 se první den výstavy uskutečnil
doprovodný program s názvem Den květin a floristiky. V 10.00 hodin byla předsedou ZO zahájena naše floristická soutěž Chudenická růže,
do které se přihlásilo 12 soutěžících z Chudenic, Chlumské, Klatov, Křenic, Nýrska, Plánice,
Dolan a Kolovče. Soutěžící měli během dvou
hodin vyrobit kytici pro zámeckou paní a kytici
na zámecký stůl. O vítězi rozhodovala porota
- florista ČZS Zdeněk Kupilík, za ZO floristka
Martina Pouzová a Antonín Papež ze Zahradnictví Papež Klatovy. Vítězem prvního ročníku
soutěže se stala Simona Podracká z Nýrska,
druhé místo získala Andrea Coufalová z Nýrska
a třetí byla Milada Slámová z Chlumské.
Poté Zdeněk Kupilík uskutečnil svůj workschop
o moderních trendech ve floristice, o který byl
velký zájem z řad veřejnosti. Sobotní program
uzavřela módní přehlídka svatebního salonu
Violet z Přeštic, který prezentoval společenskou módu. Krásné dívky a jejich šaty doplnily
květinové šperky a doplňky z dílny naší členky
Martiny Pouzové. Po celý den nechyběla poradenská služba zahradníka Antonína Papeže
a poradna pro pěstitele jiřin Františka Faye ze
Staňkova, který na výstavu dovezl svoji expozici jiřin. K vidění tu bylo 28 odrůd jiřin. V neděli
26. 9. byl doprovodný program nazvaný Tvořivá
neděle. Připraveny byly dílny pro děti i dospělé,
nechyběly ukázky zdobení perníčků pod vedením Radky Grosslové z Janovic nad Úhlavou a pro dobrou náladu hrál dechový orchestr ZŠ Švihov pod
vedením Josefa Babky. V neděli se uskutečnila i soutěž o nejlepší štrůdl. Porota za vítěze vybrala Annu
Durkáčovou z Chudenic. Za čtyři dny navštívilo naší výstavu rekordních 416 návštěvníků.
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I letos se konalo, po čtyři podzimní soboty tradiční moštování ovoce, v moštárně na náměstí. Zájem z řad
veřejnosti byl slušný.
V pátek 1. října se uskutečnil podzimní zájezd naší organizace za krásami jižních Čech. Navštívili jsme
zámek a zámecký park Kratochvíle - letohrádek rodu Rožmberků. Dále jsme směřovali do Blatné - města
růží, kde jsme měli na programu prohlídku lihovaru a pivovaru. Tam jsme se seznámili se způsoby zpracování ovoce, výrobou destilátů až po konečný produkt, který jsme sami mohli ochutnat anebo v podnikové
prodejně zakoupit.
Na říjnové schůzi se konala přednáška o šlechtění brambor a jejich chorobách, kterou přednesl technik
šlechtění ze společnosti Vesa Velhartice pan Vladislav Klička.
V listopadu se pak uskutečnila přednáška Jana Papeže z firmy Zahrady s duší, na téma: Péče o ovocné
stromy a v prosinci přednášel Ivo Dvořák o moderních trendech v pěstování zeleniny.
Ve výboru letos skončila dlouholetá členka Jarmila Brabcová, kterou ve funkci vystřídala Zuzana Hájková.
Paní Brabcové děkujeme za práci, kterou ve Výboru ZO za ta léta vykonala a přejeme jí do dalších let
spousty elánu a zdraví.
Poděkovat musíme také městysu Chudenice za finanční příspěvek na činnost a aktivity organizace v celkové výši 25 000 Kč. Poděkovat musíme ale také Ministerstvu zemědělství ČR, ČZS a prostředky na činnost jsme získali také z grantového programu MAS Pošumaví z finančních prostředků Plzeňského kraje
na nákup stolů a lavic pro pořádání našich akcí a výstav.
Rok 2021 končíme počtem 55 členů.
Ludvík Pouza – předseda ZO ČZS Chudenice
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ZO ČSV CHUDENICE - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Vážení občané, včelaři, přátelé,
jako každoročně, tak i letos bych vyhodnotil uplynulý rok z pohledu nás včelařů.
Měl bych říci, že oproti rokům předchozím byl opět něčím neobvyklým, ale
na to si asi budeme muset zvyknout. Mám na mysli koronavirovou pandemii,
která omezila společenskou činnost i vzájemné kontakty mezi včelaři. Dalším
faktorem bylo letošní počasí se svými výkyvy. Začátek roku byl opět obdobím,
kdy se teplejší dny střídaly s těmi chladnějšími. V březnu jsme si mysleli, že zima
téměř skončila, avšak chladné dny pak trvaly téměř do konce dubna. Následně
byly zase časté přeháňky, v letním období pak vystřídané bouřkami, což nebylo dobré, zejména v období
sběru pylu. Z hlediska celospolečenského bych opět připomenul, že vláha byla potřeba, avšak včelařům
to způsobilo nižší výnosy medu.
Z celkového pohledu se dá říci, že snůška medu byla spíše podprůměrná, takže bych tento rok z pohledu
včelařů tady u nás vyhodnotil opět jako horší a myslím, že to tak bylo i jinde. O syndromu opuštění úlů jsem
psal již vloni a můžeme konstatovat, že v některých případech se to letos opakovalo.
Léčení včelstev probíhalo opět dle předem určeného harmonogramu a to hlavně díky jednotlivým asistentům pro léčení a zodpovědným přístupem všech včelařů. Můžeme říci, že i díky tomu v naší organizaci nedošlo k většímu úhynu včelstev. Tímto bych opět chtěl hlavně poděkovat těm, kteří provádí zimní
ošetření aerosolem. I letos na podzim (stejně jako v předchozích letech) byl poměrně velký spad roztočů
po prvním ošetření, z čehož můžeme vyvodit závěr, že dlouhodobé napadení varoázou zatím neustává.
Proto musíme opakovat každoročně zažité postupy, občas s malými obměnami. Od konce roku 2018 se
toto léčení již provádí pomocí nového kompresoru.
A teď něco ke společenskému dění v organizaci. V roce 2021 výroční schůze z důvodů epidemiologických opatření neproběhla. Uskutečnily se pouze operativní schůze výboru a to především za účelem
zajištění léčení.
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Každoročně pořádaný „Včelařský podvečer“ se letos uskutečnil 13. srpna, konal se opět na včelíně a byl
spojený s občerstvením a harmonikou. Ten se vydařil, byla účast cca 40 včelařů a hostů.
V průběhu roku jsme se ještě zúčastnili jednoho aktivu pořádaného okresní organizací.
Na přelomu března a dubna proběhla akce úklid okolí obce, které se rovněž někteří včelaři zúčastnili.
Tímto bych chtěl účastníkům poděkovat.
Ostatní plánované akce se téměř nekonaly. Měl to být zejména „Medový den“ v Chudenicích na Starém
zámku a některé další akce.
V loňském roce byl pořízen pro naši organizaci nový automatický medomet, který slouží především pro
začínající včelaře. Někteří ho již využili a zatím funguje bez problémů. V letošním roce jsme od obce obdrželi dotaci ve výši 10 000 Kč na pořízení vybavení pro vytáčení medu. Vybavení již bylo pořízeno, a tak
doufám, že společně s medometem bude sloužit včelařům. Tímto obecnímu zastupitelstvu děkujeme.
Rovněž stojí za zmínku Včelařský kroužek při naší základní organizaci, který vede přítel Josef Kadlec.
Počet členů je 4, v letošním roce bohužel činnost byla kvůli pandemii utlumena.
Pan Kadlec se letos zúčastnil 3.10. akce Medový jarmark v Koterově, kde měl kromě jiného ukázku živých
včel.
Besedy - přednášky o včelaření, se dříve každou zimu konaly ve Staré škole. Letos se uskutečnila jedna
v polovině listopadu. Konání dalších besed je zatím vzhledem k objektivním důvodům nejisté. Pokud budou obnoveny, tak pochopitelně budeme včas informovat.
Opětovně můžeme prohlásit, že o včelaření v působnosti naší organizace je celkem zájem. V průběhu
roku jsme přijali další dva včelaře, dva včelaři činnost ukončili (jeden z důvodu vyššího věku, jeden dobrovolně). K 1. září r. 2021 naše základní organizace měla 48 členů se 426 včelstvy.
Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Včelařům zdravá silná včelstva a více medu než letos.
Ing. Karel Kuneš - jednatel ČSV ZO Chudenice
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MYSLIVECKÝ SPOLEK Žďár Chudenice

Krásné podzimní počasí přilákalo hodně turistů i spoluobčanů do našich krásných lesů. V tuto roční dobu mají též napilno myslivecké spolky, kterým začíná
období společných lovů. Náš myslivecký spolek Žďár Chudenice 6.11.2021
uspořádal XX. ročník společné naháňky, s naším velmi dobrým sousedem,
s mysliveckým spolkem Čírka Chocomyšl, která se opravdu vydařila. Prošli
jsme celou oblast naší honitby od Bezpravovic, přes Americkou zahradu a okolí
Bolfánku. Celou akci jsme završili bohatým výřadem u hřbitova, kde se na naše
úlovky přišli podívat i naši spoluobčané.
Podzimní i zimní toulky přírodou jsou v lesích bezpečné, ale doporučujeme
respektovat informační cedule umístěné na okrajích cest, které upozorňují na datum probíhající akce MS
a v tento termín prosíme o respektování akce a raději se lokalitě vyhněte.
Hromadné lovy se pořádají pro snížení stavu divokých prasat a snížení škod od zvěře na lesních i zemědělských pozemcích.
Celý MS Žďár Chudenice přeje krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 všem pevné
zdraví.
Myslivosti zdar.
za MS Žďár Chudenice Lukáš Mann

Boží muka k poctě sv. Jana Nepomuckého - „Svatý Ján“- nová podoba - prosinec 2021
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OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA CHUDENICE
Středisko charitní pečovatelské služby v Chudenicích je v provozu již několik let. Službu zde zajišťují dvě
pracovnice na částečný úvazek, které mají své zázemí na adrese Kvapilova 215 v prvním patře. Poskytují
svoje služby přímo v domácnostech uživatelů, kde pomáhají s osobní hygienou, úklidem, podáním připraveného jídla a pití. Pomohou vyprat, pověsit a vyžehlit prádlo. Zajistí nákup a vyzvednou léky. Dovezou
a doprovodí vás k lékaři, na nákup, na úřad a jiná místa, kam si budete přát. Ke službě patří také dovoz
oběda, a to dle výběru z jídelny Chocomyšl nebo z restaurace Stará Škola v Chudenicích.
Jsme služba sociální, proto poskytujeme službu jen určenému
okruhu osob a to osobám starším 18 let, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo kombinovaného) a jiného zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je poskytována také osobám
starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci
a potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby.
Do spádové oblasti střediska patří Chudenice, Bezpravovice,
Býšov, Lučice, Slatina, Ježovy, Chlumská, Trnčí, Biřkov, Zderaz, Křenice, Kámen, Přetín, Poleň, Poleňka, Pušperk, Zdeslav, Mlýnec, Rudoltice, Vílov, Černíkov.
Nejsme služba zdravotní, proto neposkytujeme zdravotní úkony, ale rádi vám předáme kontakt na terénní zdravotní služby,
stejně tak jako kontakt na půjčovnu kompenzačních pomůcek
(chodítka, invalidní vozíky, polohovací postele atd.).
Úkony charitní pečovatelské služby jsou účtovány ve výši 130,- Kč/hodinu. Čas služby je počítán po minutách. Pokud tedy služba netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
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Pokud jste sami doma, přestáváte být soběstační, ubývají vám síly a potřebujete pomoc nebo se vracíte
z nemocnice a nevíte, jak doma vše zvládnete, oslovte nás. Rádi vám pomůžeme nebo jen poradíme.
Jako vedoucí služby velice děkuji pracovnicím Marii Skřivanové a Lucii Smolíkové za jejich nasazení a klidný přístup, se kterým zvládají veškeré povinnosti. Moc si vážím jejich rozumného přístupu a empatie při
péči o naše uživatele. Děkuji za jejich disciplinovanost, se kterou zvládání dodržování vládních nařízení
a chrání tak sebe i naše uživatele.
Velice si vážím uživatelů a rodin, které si uvědomují, jak je práce pečovatelky v terénu těžká, jak po fyzické,
tak psychické stránce a jednají s nimi s respektem a úctou.
Během minulých dvou let se více než kdy jindy ukázalo, jak důležitá je spolupráce s městskými a obecními úřady, v jejichž oblasti působí naše služba. Velice si vážím a děkuji za každou podporu ze strany měst
a obcí (finanční, materiální, morální). Bez vaší pomoci by bylo vše o mnohem těžší.
Ráda bych touto cestou popřála za celou charitní pečovatelskou službu všem občanům hodně štěstí
a zdraví v novém roce 2022. Děkujeme za vaši přízeň
Vendula Edlová – vedoucí Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Klatovy
kontakty: tel.: 731 433 088; chpschudenice@klatovy.charita.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Milí přátelé,
ve dnech 1. – 16. ledna 2022 proběhne v České republice ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů, tradiční
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Doufáme, že v letošním 22. ročníku budou
moci tříkrálové skupinky vyjít na koledu a potěšit
lidi dobré vůle. Vše bude probíhat dle aktuálních
vládních opatření.
Jako v předešlém ročníku lze přispívat i online formou.
Díky online kasičce umístěné na oficiálním webu
sbírky www.trikralovasbirka.cz můžete po zhlédnutí kolednického videa přispět na pomoc lidem
v nouzi nejblíže Vašeho bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla 339 01 nebo názvu nejbližší charity. Ve Vašem případě Klatovy OCH.
Také nás můžete podpořit na číslo účtu:
66008822/0800 pod VS: 777930009
V letošním roce se na tříkrálové koledníčky můžete v Chudenicích a spádových obcích těšit
v sobotu 8. ledna dopoledne.
Oblastní charita Klatovy
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STALO SE PŘED 100 LETY
ZÁPISKY Z KRONIKY ŠKOLY CHUDENICKÉ
ZALOŽENÉ ROKU 1877
Měšťanská škola
Dnem 7. března 1921 otevřena v Chudenicích nová měšťanská škola I. ročníkem, který na základě okresní
komise z Klatov ze dne 5. února t.r. schválen byl v místnostech býv. kabinetu spolu s vedlejší kuchyní
správce školy. Kabinet během měsíce ledna přeložen do pokojíčku p. uč. Tíkala v I. patře. Byl ovšem přeplněn. Za zastupujícího ředitele ustanoven sem byl p. Otakar Holý ze Švihova a za druhého učitele zast.
p. uč. Josef Šafrna z obecné školy. Obecná škola postrádala tím jednu sílu učitelskou. Pro nedostatek
učitelů učilo se tedy jen ve 4. třídách. IV. tř. učil p. Jelínek, III.tř.p. K. Váchal, II.tř.p. J. Tíkal, I.tř.
Josef Procházka. Poněvadž z V.tř. utvořena I.tř. měšťanské školy, 15 žáků přešlo do IV.tř. a čítala 101
žáka. Ježto ochuravělý p.Jelínek nestačil na tak značný počet dětí ve IV.tř., třídu ovládati, rozhodnutím
okr.šk. inspektora v měsíci dubnu přišel p. Váchal do IV.tř. a III.tř. převzal p. Jelínek. Do nové třídy
měšť. přihlásilo se i mnoho dětí z Kolovče, z Trnčí, z Pravovic a odjinud, takže I.tř. měšť. školy musela
býti umístěna nahoře v V.tř. Zřízeny nové lavice o 2 žácích, nové posunovací tabule a všechny příslušné
předměty pro novou třídu. Do I,tř. měšť. školy přihlásilo se 77 hochů a dívek. V obecné škole zůstalo: v I.
tř. 62, v II.tř. 52 a v III.tř. 58 žáků a ve IV.tř. 102. Pro 5. třídu nebylo síly učitelské ani síly pomocné,
učilo se tedy jen ve 4. třídách.

MUDr. J.Šindelář
Den 25. červenec byl neblahou událostí Chudenic i celého širého okolí jeho. Zemřel po delším utrpení
na cukrovku chvalně známý MUDr. Josef Šindelář. Požíval jako lékař značného jména obvodního lékaře, který do poslední chvíle studoval všechny vymoženosti nové doby a uplatňoval je v bohaté praxi své.
„Věnoval se povolání svému úplně“, tak zněl všeobecný hlas lidu. Škoda ho zejména pro trpící v chorobách
plicních. Založil i zde odbor Ligy Masarykovy a v poslední chvíli ještě dispensarium (bezplatná lékařská
poradna místo, kde se rozdávají léky) pro nemoci plicní. Pocházel z Kolovče a odešel v nejlepší době života
sotva dočkav se 53 roků. Bude mu zachována čestná památka!

Pravovice
V den pohřbu p. Dr. Šindeláře 27. července odbývána tu komise okr. z Klatov za připojení Pravovic ku
školní obci Chudenické. Příznivý úsudek komise opravňoval naději, že budoucím rokem budou Pravovice
z obvodu Poleňského přiškoleny sem s přírůstkem průměrně 25 dětí.

Školství
Školní rok 1921-22 začal 1. září. Žáků zapsáno 276, t.j.: 137 hochů a 139 dívek, z nich 1 žák dle nábož.
bez vyznání a 1 žák vyzn. československého. Ostatní katolíci. Obecná škola čítá 5 šk. roků a řídí se dle
osnovy pro 5. tř. školy. Ve škole 2 větší síně postoupeny měšť. škole při otevření II. ročníku a obecná škola
zaujala 1. najatou třídu malou v Mariánském domě, kam umístěna II. tř. ob. školy s 51 žákem. Třída
najata na 1 rok. Změny ve stavu zdejšího učitelstva. Pan Šefrna přikázán službou měšť. škole. Za něho
sem ustanovena sl. Julie Paulová z Chrastavic. Pan J. Jelínek chtěje v přípravě své navštěvovati kurs pro
vzdělání kant. pro měšť. školy v Plzni vyžádal si dovolenou do 30/4 1922 s nabídkou, by za něho učila
sestra Marie Jelínková, absolventka ústavu učitelek z Kladna, a pokud se týče honoráře, brala by plat
na účet svého bratra.
Vyučuje: I. tř. Josef Procházka (51 žák), II. tř. Marián. dům sl. M. Jelínová, III. tř. Jan Tíkal, IV. tř.
sl. Jul. Paulová, V. tř. Karel Váchal; Náboženství: p. děkan Jr. Krondl v I. a II. tř. a p. Václav Šperl
v III., IV.,V. a měšť. šk. I. a II. roč., mimo to v Chocomyšli a v Křenicích.; Ruční práce: sl. M. Muchková
ml.
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Zjevy mimoškolní
Letošní rok 1921 byl pro hospodáře velmi suchý. Sucho na pícninách i jařích, po celé léto. Také výsledky
sklizně byly dle toho: píce málo, otavy skoro žádné, čímž chov dobytka ohrožen. Dobytek na trhu zlaciněl
i jeho maso v krámu. Zato pšenice ozimá a žito pěkně uzrála, oves a ječmen se málo zdařil. Žito a pšenice
1kg = 450K. Brambory suchem uschly. Bylo jich málo a malé. Řepa malá – ale vyzrálá, sladká. Ovoce
poměrně dost! Švestek velmi mnoho, hrušek dost, ale jablek velmi málo. Včely utrpěly mnohem značně.
Med docela žádný. V polovině srpna se včelstva vůbec krmila.

Pozemková reforma
Ve venkovských místech snad všude vyvinuly se skupiny malých zemědělců, domovinářů, kteří domáhali
se půdy přidělen z pozemků zde jednak farských jednak panských. Příděl ten prováděl se první dobou
pouze nájmem, za který vyměřen domovinářům určitý poplatek – pachtovné. Pachty provedené 1. srpna
1914 nepodléhaly prodloužení ovšem za jistých podmínek. Pachty mohly býti odejmuty, když propachtovatel neobdělal aspoň 15 ha půdy orné, nebo když půdu špatně obdělával. V této věci byl pověřen zdejší
správce Hyrš – aby nad řádnou úpravou bděl. V Chudenicích byly všecky pozemky náležitě zpracovány.
Žadatelů o půdu bylo 103 a pouze 84 občanům pozemek přiřknut. Jeden žadatel v jedné osobě mohl dostati pozemek ve výměře 30 árů a rodina 3 členná 90 árů. V Chlumské byl přidělen větší, až 1 ha na osobu,
ve Slatině byl přidělen větší, přes 1 ha. Z farské půdy vcelku 54ha včetně lesa a pastvin, bylo přiznáno
malým zemědělcům 28ha co dlouholetým pachtýřům. Žádosti příslušné řízeny okr. soudu v Klatovech byly
vesměs příznivě vyřízeny, až na 4 žadatele. Jako každému přiznán nárok na půdu, kdo o ni žádal, tak
ponecháno místnímu děkanu 8ha půdy. Nejvíce dotkla se reforma pozemková velkostatku chudenického.
V roce 1921 skončen příděl půdy do nuceného nájmu a postoupeno ode dvora Chudenického a Bělejšova,
ode dvora Lučického, ode dvora Pušperku: Celkem 62,01 ha polí a 27,61 ha luk.
Přiděleno bylo částečně i s úrodou (pšenice a jetel) větším dílem však odstupovány pozemky jen neoseté
buď strnišťata neb oraniště. Vliv přídělu půdy do pachtu nebyl dosud nejnepříznivější pro velkostatek
samý, jistě ale pro veřejné zásobování nebyl bez škody. V mnohých případech, ač půdy mnohé rodiny obdržely, dosti značně žádaly a také přidaly k tíži obecní aprovisace*, které přídělem půdy nebylo v ničem
ulehčeno; a pováží-li se o jakou plochu velkostatek méně sklízel, ač mohl odevzdati obilí více, byla akce
přídělu půdy pro veřejnou aprovisaci (nouzové zásobování potravinami) škodlivou.
Obdělávání půdy přidělené jest aspoň o 50% velice chatrné, neboť schází těm lidem silný potah. – Pracují
nejvíc jen kraskami. – Srdce bolí, vidí-li člověk u Černíkova 3 dílce neosety a vůbec nezorány.
Nájemné pohybuje se mezi 110 – 150 K za 1 ha rolí a 100 – 185 K za 1 ha luk.
Za užitkový náklad hraženo:
• za orbu jednoduchou 400 K za 1 ha
• za orbu dvojitou vláčení válcováním 450 K za 1 ha
• 1 ha zelené pšenice i se semenem 1010 K
• 1 ha jetele, náhrada ceny 15 kg jetele za hnojení chlévským hnojem. (1. rok – 30K za 1 fůru, 2. rok –
20K za 1 fůru, 3. rok – 10K za 1 fůru)
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Slavnost – odhalení památníku
Dne 15. října 1922 byly Chudenice svědkem okázalé slavnosti „Domoviny“, sdružení to 62 domkařů
a malorolníků místních, kteří toho dne odhalovali žulový památník postavený doprostřed 3 lip na Kozím
plácku v Chudenicích na paměť prvého předávání panské půdy do rukou malého zemědělského lidu. Památník ten zhotovený v dílně Pechmanové v Klatovech za 2300K nese významný nápis: „Černínova půda
opět v rukou českého svobodného zemědělského lidu 1922 “. Spočívá na silném 2 m hlubokém kamenném
zdivu, do něhož vložena měděná krabice, chovající popis v části rozdělení půdy panské, jedna papírová
pětikoruna a hrst panské země. K slavnosti k níž přišlo velmi mnoho lidí z dalekého okolí, dostavil se
z Prahy sám president „Pozemkového úřadu „ p. Dr. K. Viškovský, odb. rada inž. Jan Voženílek, Petr Cakov, zástupce selské strany Bulharské, vedle těch pak p. okr. hejtman z Klatov Dr. Vojta, prof. Machník,
poslan. Macek, přidělený komisař pro Chudenice p. inž. Volicer a jiní hosté. Manifestace zahájena byla
již o 10 hod dop. na městečku hudbou a příležitostní řečí inž. Voženílka a jiných řečníků, vyvrcholila pak
velkou významnou řečí p. presid. Viškovského o 3 hod na Kozím plácku, za jehož řeči zastřený památník
byl pak odhalen.
Obracím se na Vás všechny s prosbou o dohledání informací k tomuto pomníku na Kozím plácku. Zda
si ho někdo pamatujete ze svého dětství nebo z vyprávění rodičů či prarodičů, zda víte, z jakého důvodu
a kdy byl odstraněn, popřípadě máte-li někdo jeho fotograﬁi či kresbu. Ony 3 lípy stojí na Kozím plácku
dál, pomník již bohužel ne. Příští rok uplyne 100 let od jeho slavnostního odhalení, bylo by tedy pěkné, si
ho připomenout.
Předem děkuji za poskytnuté informace.
Lenka Homolková – kronikářka městyse Chudenice
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Krásné prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku a šťastný nový rok 2022
přejí zaměstnanci Úřadu městyse Chudenice
a celý kolektiv autorů Chudenického zpravodaje.
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