Kronika městyse Chudenice

2019

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

1. Pohyb obyvatelstva
Matriční zpráva
V naší obci a okolních spádových obcích žilo k 31. 12. 2019 celkem 744 obyvatel. Tedy o 12 osob méně než
v minulém roce. Největší pohyb obyvatelstva v tomto roce byl díky velkému počtu odstěhovaných obyvatel.
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Počet sňatků konaných v Chudenicích
V letošním roce bylo v našem městečku uzavřeno celkem 19 sňatků. Nejvíce svatebních obřadů
probíhá pod širým nebem v krásném prostředí Areálu Bolfánek. Výhoda tohoto místa je, že si zde
svatebčané mohou uspořádat i oslavu v místní restauraci, a to buď uvnitř nebo i ve zvláštním stanu
pod rozhlednou.
Oddávajícími jsou Martin Dolejš – starosta a oba místostarostové, David Žák a Mgr. Marcel Bezděk.
Po podzimních volbách byla nově jmenována také zastupitelka Dagmar Stelzerová.
Obřadní síň - úřad městyse Chudenice

1x

Areál Bolfánek + kaple sv. Wolfganga

9x

Starý Czerninský zámek

5x

Park Lázeň

1x

Americká zahrada

2x

Ostatní místa

1x
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Počet čísel popisných a evidenčních

Obec
Chudenice
Slatina
Lučice
Bezpravovice
Býšov

Číslo popisné
318
26
32
23
8

Číslo evidenční
27
4
9
5
0

V letošním roce přibyla dvě čísla popisná. Č.p. 317 v ulici Podskalí, kde si pan Milan Vrba přestavěl
původní stodolu na rodinný domek a č.p. 318, které dostala nová hasičská zbrojnice.
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2. Místní samospráva
Zasedání zastupitelstva
Úvodní část každého zastupitelstva je věnována povinným procedurálním bodům, kterými jsou: schválení programu
jednání, volba zapisovatele a volba dvou ověřovatelů zápisu. Zastupitelstvo se zabývá převážně ekonomickými
otázkami a majetkoprávními věcmi – pozemkovou držbou, nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními, dotacemi a
podobně. V závěru zastupitelstva v bodě „Diskuse“ je pak dána možnost zastupitelům i občanům města vznášet
dotazy, připomínky a přání k činnosti městské správy. Ke každému bodu vlastního jednání probíhá vždy presentace a
předkladatel návrhu bod ve stručnosti objasní.
Úplné zápisy ze zasedání jednotlivých zastupitelstev, včetně usnesení, jsou přílohou tohoto kronikářského zápisu a
jsou uloženy spolu s kronikou. Kopie záznamů jsou k dispozici na webových stránkách úřadu městyse Chudenice,
www.chudenice.info. Z každého zastupitelstva je pořízen i zvukový záznam, který je též k dispozici na webových
stránkách úřadu.
Složení zastupitelstva:
Martin Dolejš, David Žák, Mgr. Marcel Bezděk, Ing. Oldřich Vlasák Ph.D, Jitka Egermayerová, Lenka Homolková,
Drahomíra Bouberlová, Petr Žák, Ing. Tomáš Macán, Dagmar Stelzerová, Jan Přibáň
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 21.2.2019 v zasedací místnosti úřadu:
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2018
3. vydalo souhlas se zřízením nového vjezdu na pozemek p.č. 127/20
4. vydalo souhlas s uložením kan. a vod. přípojky pro pozemky p.č.1385/7 a 1385/8 pod asf. komunikací
p.č.217/1 Dobrovského ulici
5. na základě žádosti manželů Götzových a na základě přiloženého geometrického plánu vyhlašuje záměr
prodeje části pozemku 1965, st.p. 460 v k.ú. Chudenice
6. vydalo souhlas se stavbou pokládky metalických kabelů firmou Cetin na pozemcích p.č. 1965
a 2060/6 v k.ú. Chudenice
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7. vydalo souhlas se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1349/1
8. vyhlásilo záměr propachtování pozemků p.č. 190 o výměře 7567m2, pozemku p.č. 192 o výměře 7080 m2,
pozemku p.č. 193 o výměře 1335m2 v k.ú. Chudenice
9. schválilo výsledky účetní závěrky hospodaření MŠ Chudenice za rok 2018
10. schválilo žádosti spolků o dotaci z programu podpory činnosti a akcí spolků a neziskových organizací
11. schválilo podání žádosti o dotaci z programu „ Zachování a obnova kult. památek PK“ na projekt „Sokolovna
– repase a oprava oken a dveří“
12. projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR „Podpora obnovy místních komunikací“
na projekt „Chudenice – Záblatí“
13. projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu PSOV PK na projekt „oprava místní komunikace
Chudenice – Podskalí“
14. schválilo pasport místních komunikací městyse Chudenice
15. vydalo přípustné stanovisko k PD na stavbu rekreačního objektu na stavebním pozemku p.č. 128/60
a zamítavé stanovisko k PD na stavbu „dílna s pergolou“ na stejném pozemku
16. odsouhlasilo návrh na mimosoudní vyrovnání mezi firmou Pegisan a Městysem Chudenice
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 2.5.2019 v zasedací místnosti úřadu
městyse
1. schválilo po změnách program jednání,
2. vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.1/2019, č.2/2019 a schválilo rozpočtové opatření č.3/2019,
3. schválilo poskytnutí účelové dotace Plzeňského kraje (PK) na dopravní obslužnost ve výši 42.405,Kč a podepsání navržené veřejnoprávní smlouvy,
4. schválilo pronájmem pozemků p.č.190, 192, 193 v k.ú. městyse Chudenice a sepsání pachtovní
smlouvy, dle projednaných podmínek,
5. schválilo prodej pozemku p.č. 460 v k.ú. městyse Chudenice a uzavření smlouvy, dle projednaných
podmínek,
6. schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. městyse Chudenice,
7. schválilo vydání souhlasu s umístěním stavby přístřešku na pozemku p.č. 127/73 v k.ú. městyse Chudenice,
8. schválilo uzavření navržené smlouvy o smlouvě budoucí se společností Omexom GA Energo, s.r.o.
na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na pozemku p.č. 1385/8 NN v k.ú. městyse
Chudenice, dle projednaných podmínek,
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9. schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Klatovy na provozování služeb
pro občany městyse Chudenice, a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
10. schválilo rozdělení finančních prostředků MŠ do rezervního fondu a fondu odměn,
11. schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. obce Bezpravovice (viz. zápis) za účelem zemědělského
užívání, dle projednaných podmínek, a podání výpovědi z nájmu s dosavadním nájemcem,
12. schválilo uzavření Smlouvy o umístění zařízení pro přenos internetového signálu na budově ZŠ se společností
United Network SE,
13. schválilo možnost mimosoudního vyrovnání mezi městysem Chudenice a společností Pegisan s.r.o.
při dodržení projednaných podmínek, které se týká dlouhodobého soudního sporu ohledně provedení
stavebních prací na Starém zámku v Chudenicích,
14. vzalo na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení na pozici správce Starého zámku v Chudenicích,
15. schválilo uzavření smlouvy se společností eGOGO servis, s.r.o. v souvislosti s pořízením pasportů veřejných
komunikací a dopravního značení v rozsahu k.ú. Chudenice, Lučice, Býšov, Slatina a Bezpravovice
a vyhotovení mapového portálu, obsahující data o infrastruktuře a majetku městyse v celkové
hodnotě 65.842,-Kč bez DPH a cenou za provoz mapového serveru 1.200,-Kč bez DPH za měsíc,
16. schválilo uzavření smlouvy se společností EKOPOD – Ekologie podniku, s.r.o. v souvislosti s pořízením
Studie využití a ochrany krajiny Chudenicka v celkové hodnotě 61.600,-Kč bez DPH,
17. schválilo přijetí dotace ve výši 390.000,- Kč od PK, vázanou k projektu Oprava místní komunikace
v ulici Podskalí v Chudenicích, a podepsání veřejnoprávní smlouvy,
18. schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Chudenice všední i sváteční z dotačního titulu KÚ PK Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019,
19. schválilo přijetí nadačního příspěvku ve výši 26.010,-Kč od NADACE ČEZ za účelem pořízení speciální
soupravy ve formě batohu s vybavením na lesní požáry a pověřuje místostarostu Davida Žáka
administrací grantového řízení a sepsání příslušných smluv,
20. vzalo na vědomí informace o neposkytnutí dotace od PK na další opravy Sokolovny,
21. vzalo na vědomí informace o stavu věci spojené s pokládkou rozvodu NN (nízkého napětí) do země
v ul. Podskalí a ul. Švihovská v Chudenicích.
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 18.6.2019 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo program jednání
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.4/2019
3. vzalo na vědomí informaci o zákonu č. 23/2017 SB., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti z dopisu
z KÚ PK a provede finanční analýzu
4. schválilo nákup speciálního hasičského vozidla Tatra 815 za cenu 567 000,- Kč dle pravidel uvedených
v kupní smlouvě
5. schválilo vyhlášení záměru prodeje speciálního hasičského vozidla Tatra 815 v majetku městyse Chudenice
dle pravidel uvedených v zápisu ze zasedání ZM.
6. vzalo na vědomí stížnost podanou panem Havlanem a oznámení pana starosty, že již se zmíněnými
občany ústně hovořil a podal jim řádné vysvětlení
7. souhlasí s prodejem pozemku p.č. 5/12 a 1/19 v k.ú. Chudenice za cenu dle znaleckého posudku
včetně úhrady nákladů spojených s pořízením znaleckého posudku.
8. vzalo na vědomí dopis SÚS PK (správa a údržba silnic) a zamítlo přijetí nabízeného pozemku
9. přesunulo bod projednání návrhu SoD s firmou FILMpro na další zasedání zastupitelstva
10. neodsouhlasilo rozšíření projektu „Podskalí oprava místní komunikace“
11. schválilo přijetí účelové dotace od PK k dotačnímu titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ pro JSDH Chudenice
Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 27.6.2019 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo po změnách program jednání,
2. vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019,
3. schválilo bez výhrad Závěrečný účet městyse Chudenice za rok 2018,
4. vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chudenice za rok 2018,
5. schválilo účetní závěrku městyse Chudenice za rok 2018 ,
6. schválilo vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci stavby rodinného domu na p.p.č.
445/4 a 445/5 v k.ú. Lučice,
7. rozhodlo o přesunutí tohoto bodu č. 7 na další jednání zastupitelstva - (Návrh dodatku č.1 ke smlouvě
o nájmu zemědělských pozemků se spol. Žďár Chudenice, s.r.o.),
8. schválilo uzavření SoD se spol. FILMpro dle upravených podmínek,
9. schválilo sepsání smlouvy se spol. DaKan, s.r.o. - předmět smlouvy - přezkoumání hospodaření
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městyse Chudenice v roce 2019,
10. schválilo poskytnutí fin. příspěvku MS Čírka Chocomyšl na činnost mysliveckého kroužku ve výši
5.000,- Kč, a sepsání veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 23.9. 2019 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo program jednání.
2. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2019 a 7/2019.
3. vzalo na vědomí výsledky VŘ na provedení díla „Oprava místní komunikace v ulici
Podskalí,Chudenice“.
4. pověřuje starostu podpisem SoD s firmou Silnice Klatovy a.s. na provedení díla „Oprava místní komunikace
v ulici Podskalí,Chudenice“.
5. vzalo na vědomí informaci o stavu PD a záměru realizace projektu rozvodu NN a obnovu rozvodu VO.
6. schválilo znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Podskalí – Montprojekt a pověřilo
starostu jejím podpisem.
7. schválilo znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Záblatí – Montprojekt a pověřilo starostu
jejím podpisem.
8. schválilo dodatek SoD s firmou Zetes Klatovy ohledně změn při realizaci stavby HZ a pověřuje starostu
jeho podpisem.
9. vzalo na vědomí informaci o změně označení parcely p.č. 2190.(p.č.1/19)
10. schválilo žádost p. Zatloukala.
11. vzalo na vědomí žádost pí. Jirchářové a učiní opatření k bezproblémovému provozu kotle.
12. schválilo přijetí dotace pro MŠ Chudenice od MŠMT na projekt „Snadné, hravé učení“ 335.520,Kč.
13. schválilo přijetí dotace na osazení orientačního měřiče rychlosti v obci Slatina z programu „Podpora
obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ ve výši 34.803,- Kč a pověřuje starostu podpisem
SoD s firmou SOVT Rádio.
14. schválilo přijetí dotace ve výši 665.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „IROP“
na realizaci projektu s názvem „Technika pro IZS - terénní čtyřkolka pro JSDH Chudenice“, vedenou
pod reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281.
15. schválilo prodej speciálního vozidla 706 RTHP CAS-25, RZ: KT 59-05 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
16. vzalo na vědomí průběžnou informaci o prodeji speciálního vozidla Tatry 815 CAS 32 SPZ: KT-70-47.
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Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 24.10.2019 v zasedací místnosti úřadu
1. schválilo po změnách program jednání,
2. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2019 a č. 9/2019,
3. schválilo podpis dodatku č. 3 smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti - Region - se společností
Generali Pojišťovna, a.s.,
4. schválilo změnu ceny vývozu separovaného odpadu – kategorie papír a textil - formou dodatku smlouvy
se společností Pošumavská odpadová, s.r.o.,
5. schválilo poskytnutí individuální účelové dotace ve výši 2.360.000,- Kč TJ Sokol Chudenice na realizaci
projektu „Modernizace sportovního areálu Chudenice“, spolufinancovaného MŠMT ČR v rámci
programu „Program materiálně technické základny sportu 2017 až 2024“, formou sepsání veřejnoprávní
smlouvy s TJ Sokol Chudenice,
6. vydalo souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ke stavbě elektrické přípojky na pozemku
p.č. 464/4 v k.ú. obce Chudenice,
7. schválilo uzavření smlouvy se společností CETIN o zřízení služebnosti v ulici „Záblatí“ v souvislosti
s pokládkou telekomunikačních sítí,
8. vzalo na vědomí žádost p. Jiřího Dalihoda,
9. vzalo na vědomí žádost p. Michala Spálenky,
10. schválilo realizaci výstavby žumpy u plánovaného RD p. Ondřeje Macána na pozemku p.č. 464/4
v k.ú. obce Chudenice, za podmínek stanovených všemi dotčenými orgány,
11. souhlasilo s pořízením publikace „Dějiny Chudenicka“ za stanovaných podmínek a pověřilo starostu
podpisem smlouvy s realizátorem této zakázky.
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 12.12.2019 v zasedací místnosti úřadu
Zastupitelstvo městyse Chudenice:
1. schválilo program jednání.
2. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2019 a 11/2019.
3. schválilo upravený návrh rozpočtu ve schodku městyse Chudenice na r. 2020. Rozpočet je nevyrovnaný,
schodkový ve výši 5.961.189,50 Kč. Schodek rozpočtu bude financován z uspořených finančních prostředků z let
minulých.
4. schválilo směrnici pro provedení inventarizace za r. 2019.
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5. schválilo kompetence starosty k provedení RO č. 12/2019 s neomezeným limitem na rozpočtovou položku.
6. schválilo v souladu s § 102 odstavce 2 písm. a) zákona č.128/2000sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty k provádění jednotlivých RO během roku 2020 s limitem na jednotlivou položku do 500 000,Kč. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém RO provedeném v kompetenci starosty na nejbližším
zasedání zastupitelstva konaném po schválení RO starostou.
7. schválilo pana JUDr. Karla Baumruka jako nového poskytovatele právních služeb a právního zástupce městyse
Chudenice. Dále pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytování právních služeb mezi městysem Chudenice a
JUDr. Baumrukem s účinností od 1.1.2020.
8. schválilo prodloužení smlouvy na dodávku el. energie s fy. Amper Market.
9. vzalo na vědomí výsledek VŘ na zhotovitele projektu „Chudenice – Záblatí“ a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o dílo s fy. Silnice Klatovy a.s.
10. projednalo výsledky VŘ na dodavatele terénní čtyřkolky s přívěsem v rámci projektu podpořeného IROP
„Technika pro JSDHO Chudenice – terénní čtyřkolka“ r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010281 a schválilo sepsání
smlouvy s vítěznou dodavatelskou firmou BCE s.r.o., IČO: 27069630. Vítězná cena dodávky 471.900,- Kč vč. DPH.
11. schválilo zvýšení ceny vodného a stočného a následnou změnu OZV o úhradě vodného a stočného.
12. schválilo termíny svatebních obřadů na rok 2021.
13. vzalo na vědomí ceny nakládání s odpady na rok 2020.
14. schválilo účelovou dotaci pro Oblastní charitu Klatovy ve výši 45 tis. Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy
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3. Hospodářství a ekonomika městyse
Kompletní závěrečný účet Městyse Chudenice za rok 2019 (tabulky, grafy) je přílohou této kroniky a je uložen
společně s protokoly ze zasedání zastupitelstva města.
A/ Rok 2019 – údaje v tis. Kč – skutečnost k 31.12.2019

Celkové příjmy

22 083

Celkové výdaje

30 275

Provozní výsledek

- 8 192

B/ Rok 2019– příjmy dle zdrojů– skutečnost v tis.Kč k 31.12.2019
Pravidelné příjmy obce tvoří dva zdroje, jednak daňové příjmy od státu a příjmy z vlastních činností obce.

Daňové příjmy

13 700

Příjmy z vlastní činnosti

6 240

Neinvestiční transfery

2 143
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C/ Rok 2019 – Provozní saldo v tis. Kč k 31.12.2019

Opakující se příjmy

20 619

Opakující se výdaje

13 677

Provozní saldo

+ 6 942

D/ Rok 2019 – Stav úvěrů k 31.12.2019
Provozní úvěr /kontokorent/
Úvěr na bytovou výstavbu
Úvěr rekonstr. Zahradní ul.
Část úvěru na novou hasičárnu

0
20 367 518
300 301
16 479 282

V r. 2019 převýšily výdaje o cca 8 mil. Kč příjmy městyse. Výše výdajů byla především ovlivněna stavbou nové
požární zbrojnice. Výdaje byly kryty úvěrem od ČSOB ve výši cca 16 mil. Kč. Očekávaná dotace ve výši 85 % nám
nebyla do konce sledovaného období poskytnuta. Uskuteční se tak v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.
Provozní saldo, jako jeden z nejdůležitějších ukazatelů hospodaření, je vykazováno plusové, což hodnotíme kladně.
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Bytový fond městyse Chudenice
Bytové domy v Roubalově ulici- č.p. 305, 306, 307
Všechny bytové jednotky jsou aktuálně v nájmu. Dlužné nájemné za pronájem bytů v tomto roce klesl o 18 tisíc.
Jedná se o dlužníky z dob minulých, kteří již v současné době nejsou v Chudenicích v nájmu. S těmito dlužníky vede
městys Chudenice soudní řízení o zaplacení dluhu.
31.12.2019
50
101
71
372 tis.

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

V majetku obce jsou dále dvě bytové jednotky v budovách zdravotního střediska a mateřské školy a dále tři byty
v Čechově ulici.
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Výdaje za opravy obecních budov:
Zdravotní středisko - opravy a udržování Bytová výstavba
- nákup sporáků - materiál, opravy a udržování Budova MŠ
- oprava kuchyně
Starý zámek
- opravy
Nová hasičárna
- vybavení šaten
- výstavba budovy
Bolfánek
- opravy EZS
Vodovod
- opravy a udržování
- připojení nového vrtu HV6

5 tisíc
53 tisíc
41 tisíc
130 tisíc
53 tisíc
61 tisíc
15 mil
189 tisíc
208 tisíc
738 tisíc

Seznam vybraných realizovaných aktivit v průběhu roku 2019
 stavba hasičské zbrojnice
• oprava komunikace v ulici Podskalí
• rekonstrukce kuchyně v mateřské škole
• pořízení čtyřkolky pro JSDH Chudenice
• mapový portál k majetku městyse
• studie využití a ochrany krajiny
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Mapový portál
Mapový portál je nástroj pro zobrazování mapových podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, pasportů, atd.
Občané budou mít přehlednou formou online potřebné informace o situaci a rozmístění prvků infrastruktury obce,
které zjednoduší rozhodování např. při budování nových staveb a terénních úprav. U evidovaných prvků mapy
budou kontaktní informace na pověřenou osobu, které bude možno hlásit poruchy či např. poškození dopravního
značení či nefunkčního veřejného osvětlení. Pro hasiče např. z jiných obcí informace o přípojných místech na
čerpání vody, rozmístění vodních nádrží
včetně informací např. o množství vody v dané nádrži. Hlavní výhodou mapového portálu je to, že se jedná o plně
online řešení. Lze k němu přistupovat z jakéhokoli počítače či „chytrého“ mobilního telefonu pomocí webového
prohlížeče a počet přístupů a uživatelů není omezen. Portál je jednoduchý na ovládání. Může proto sloužit nejenom
pro správu obce, informovanost občanů, turistů, ale i pro prezentaci obce.
Mapový portál zatím obsahuje:
- základní, katastrální a letecké mapy daného území
- zvýraznění pozemků v majetku Městyse
- online nahlížení do katastru nemovitostí
- nástroj pro tisk map
- nástroj pro měření délek a ploch v mapě
- pasport místních komunikací a prvků, které se na nich nachází; jde například vodovodní a plynové uzávěry,
hydranty, veřejné osvětlení, dopravní značky, atd.
- pro prvky typu dopravní značení, veřejné osvětlení, obecní mobiliář jsou pro správce evidovány inventarizační
údaje s možností editace a tisku
- převzaté linie vodovodních, elektrických a plynových tras od jejich správců
V dohledné době bude mapový portál doplněn například o územní plán, mobiliář obce, či o informace pro hasičský
sbor.
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Studie využití a ochrany krajiny
Městys Chudenice si nechal zpracovat v letošním roce studii o využití a ochraně krajiny, kterou zpracovaly Ing. Jana
Michálková z firmy EKOPOD Ekologie podniku s. r. o. a Mgr. Ivona Matějková ze spolku pro ochranu přírody
Ořešák. Cílem studie je formulovat hlavní zásady využívání krajiny s ohledem na zachování jednotlivých složek
prostředí, které nás obklopuje a zamyšlení se nad konkrétními možnostmi, jak pozitivně ovlivnit funkce jednotlivých
krajinných složek, například péčí o zeleň v intravilánu i ve volné krajině, vodohospodářskými úpravami vhodných
míst, uplatňováním metod k obnovení a zvýšení kvality zemědělské půdy a hledání vhodných možností finanční
podpory pro realizaci navržených opatření.
V první fázi projektu byly předmětem zájmu pozemky ve vlastnictví městyse Chudenice. Zpracovatelé studie ve
spolupráci s vedením městyse vytipovali postupně celkem 31 lokalit, při jejichž návštěvě byl proveden podrobný
terénní průzkum. Získané poznatky byly porovnány s dostupnými informacemi o území, konzultovány s vedením
obce a poté vyhodnoceny. Hlavním výstupem jsou takzvané „karty“ lokalit, které shrnují základní informace o jejich
umístění, rozloze, zjištěných přírodovědných hodnotách, možném ohrožení a návaznosti na okolní pozemky.
Nejdůležitější částí karty je návrh opatření pro jednotlivé lokality s ohledem na jejich aktuální stav a reálné možnosti
pro zachování či zlepšení stávajících přírodních hodnot, případně pro obnovu některých zaniklých krajinných prvků.
Z vybraných 31 lokalit patřila nadpoloviční většina (celkem 17 lokalit) k územím s převahou dochovaných
přírodních hodnot. Na zbývajících 14 lokalitách se různou měrou uplatňovaly nežádoucí vlivy narušující přírodní
prostředí.
Za jednu z nejlepších lokalit je povžován zachovalý komplex květnatých luk nedaleko obce Bezpravovice
s početným výskytem vzácného prstnatce májového – naší přirozeně rostoucí orchideje. Pro zachování této lokality
je zcela zásadní způsob obhospodařování spočívající v kosení, optimálně lehkou mechanizací. V souvislosti s
intenzifikací zemědělství v posledních desetiletích bohužel zanikla celá řada těchto „orchidejových“ luk. O to více je
cennější nález lučního porostu u Bezpravovic, kde vykvétají desítky až stovky exemplářů této zvláště chráněné
rostliny. Přírodovědně velmi cenný a krajinářsky atraktivní celek představuje niva Bezpravovického potoka s
kaňonovitým charakterem na horním toku. Přirozeně meandrující koryto vodoteče je obklopeno doprovodnou
břehovou zelení, místy se nacházejí menší tůňky a terénní nerovnosti, z nichž některé jsou pravděpodobně němými
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svědky po rýžování drahých kovů v historických dobách (sejpy). Součástí jihovýchodní více otevřené části nivy je
funkční rybníček, drobné mokřady a mokřadní loučky, lesní i luční prameniště a lužní lesy, zejména olšiny.

Hospodaření v lesích městyse Chudenice
Zcela nenahraditelným prvkem české krajiny jsou lesní porosty. Jejich plošné zastoupení ve správním obvodu
městyse Chudenice je relativně vysoké, v katastrech Slatina a Bezpravovice tvoří dokonce nadpoloviční část celkové
výměry katastru. Hospodaření v lesích je realizováno podle lesního zákona a platného lesního hospodářského plánu,
při němž jsou zároveň zohledňovány zájmy ochrany přírody a krajiny. Lesy ve správním obvodu městyse se
nacházejí převážně na úrovni 3. lesního vegetačního stupně – dubobukového. Podíl listnatých dřevin je vyšší než v
jiných částech okresu Klatovy, přičemž převládá dub letní, místy v kombinaci s bukem lesním, břízou, osikou,
javorem klenem nebo jasanem. Stav porostů (pokud odhlédneme od aktuální kůrovcové kalamity) lze hodnotit jako
příznivý, neboť v podrostu je patrná vysoká úroveň přirozeného zmlazení a nachází se zde různé prvky, které zvyšují
druhovou pestrost lesních porostů i jejich přirozenou odolnost proti nepříznivým vlivům (doupné stromy, tlející
dřevo, keřové lemy, skalní výchozy a podobně).
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Městská zařízení
Členové obecního zastupitelstva
Starosta :
Místostarosta:

Zastupitelé:

Martin Dolejš
Mgr. Marcel Bezděk
David Žák
Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D
Drahomíra Bouberlová
Jitka Egermayerová
Lenka Homolková
Petr Žák
Ing. Tomáš Macán
Dagmar Stelzerová
Jan Přibáň
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Výbory městyse Chudenice
Finanční výbor
 Jitka Egermayerová - předsedkyně
 Drahomíra Bouberlová
 Ing. Marie Šavlová

Kontrolní výbor
 Jan Přibáň - předseda
 Jiřina Librová
 Miroslav Macán
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Komise pro kulturní, spolkovou a sportovní činnost
 Lenka Homlková – předsedkyně

Karel Jungvirth - Bolfánek

 Ludvík Pouza – muzeum, zahrádkáři

Miroslav Písařík - hasiči

 Lucie Zábranová – TJ Sokol

Tomáš Pfeifer - hasiči

 Kateřina Kacerovská – TJ Sokol

Ing. Karel Kuneš - včelaři

 Mgr. Aneta Vlasáková – rodiče

Jaroslava Žáková - rodiče

 Štěpánka Jílková – školka

Lukáš Mann - myslivci

Otevírací doba úřadu městyse Chudenice
Pondělí

8-18 hodin

Středa

8 – 16 hodin

Pátek

8 – 14 hodin

Dříve mohli občané chodit si vyřizovat úřední záležitosti i o sobotách. Tato služba byla od 1.1. omezena a místo každé
soboty bude otevřeno pro veřejnost vždy 1. sobotu v měsíci.
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Zaměstnanci úřadu městyse:
 Účetní, personalistika

Jana Vlčková

 Administrativa, matrika

Pavla Faberová

 Lesní hospodář

Zdeněk Žihla

 Techničtí pracovníci

Jan Přibáň
Luboš Zatloukal

 Kronikářka obce

Lenka Homolková

 Správce Starého zámku a muzea

Ludvík Pouza

 Průvodci na Starém zámku

-

 Knihovnice

Lenka Homolková

 Uklízečka

Pavla Faberová - úřad městyse
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Hospodářské jednotky městyse Chudenice:





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

Jednotka SDH Chudenice
Činnost výjezdové jednotky
• 02.01.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (velký strom)z pozemní komunikace mezi obcemi Přetín Strýčkovice
• 03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (3x strom) z pozemní komunikace mezi obcemi Chudenice Chlumská
• 03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - vyproštění vozidla ze sněhové závěje mimo pozemní komunikace u obce
Chudenice
• 03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace mezi obcemi Chudenice Slatina
• 03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (2x strom) z pozemní komunikace u obce Chocomyšl
• 03.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace mezi obcemi Chudenice Slatina
• 04.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace a vyproštění vozidla u obce
Chlumská
• 10.02.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace mezi obcemi Chudenice Slatina
• 10.03. 2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (stromy) Křenice, Chudenice, Slatina
• 19.04.2019 - POŽÁR - doutnající pařez v lesním porostu za zámkem Lázeň, Lučice
• 4.05.2019 - POŽÁR - travního porostu a stromů u silnice v obci Slatina
• 23.05.2019 - OSTATNÍ POMOC - Prořezávka stromů u vodojemu na žádost Úřadu městyse
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• 25.07.2019 - POŽÁR - pole s obilím u obce Biřkov
• 26.07.2019 - POŽÁR - lesního porostu u obce Biřkov
• 26.07.2019 - POŽÁR - doutnající hrabanka v lesním porostu u obce Biřkov
• 10.08.2019 - TECHNICKÁ POMOC - odstranění překážky (velký strom) z pozemní komunikace u osady Bažantnice
• 11.08.2019 - POŽÁR – 40 balíků slámy v obci Chudenice
• 11.10.2019 – POŽÁR – zahoření trafostanice v obci Chudenice
• 17.11.2019 – TECHNICKÁ POMOC – odstranění překážky (strom) z pozemní komunikace v obci Chudenice
Jednotka dobrovolných hasičů má 20 členů, velitelem jednotky je Miroslav Písařík. Na začátku roku, naši hasiči společně
s kolegy z Chocomyšle zorganizovali v budově bývalé ZŠ výcvik, který byl zaměřen na zahoření budovy. Při tomto
výcviku se hasiči zdokonalovali v postupech hašení vnitřních prostor, vniku do hořících budov, v provádění průzkumu a
následné evakuaci osob. Vše samozřejmě za použití dýchací techniky. V průběhu roku, se zúčastnili několika odborných
kurzů pořádaných HZS Plzeňského kraje.
Během roku pomáhají hasiči také svým spoluobčanům. Stále častěji se jedná o rizikové kácení stromů v zahradách, při
velkém suchu doprava vody nebo čištění zanesených studní či kanalizací.
Jednotka byla letos využita i jako protipožární dohled při natáčení filmu Mazel a tajemství lesa a dále na dopravu
užitkové vody na hudebním festivalu Hrady.cz, konaném ve Švihově. Podpořili také akci dětského dne, kde byla našimi
členy vytvořena pěna pro zúčastněné děti. Podíleli se na vyčištění koupaliště ve Slatině a také na dopravě vody pro
švihovské hasiče u příležitosti jejich oslav. Jednotka také pomáhala místnímu Sokolu s kácením vzrostlých stromů
u obou hracích ploch.
Dva členové jednotky, Petr Urban a Václav Fremuth reprezentují Chudenice a naší jednotku na soutěžích Toughest
Firefighter Alive (nejtvrdší hasič přežije), kde získávají stále lepší umístění. Petr Urban také reprezentuje chudenickou
jednotku i ve vytrvalostním běhu, kde se čím dál častěji objevuje na stupních vítězů a my jsme na něj patřičně hrdí.
Nově byla zakoupena od pražských dobrovolných hasičů úřadem městyse Chudenice cisternová automobilová stříkačka
Tatra 815 (570 tisíc) a díky nadaci ČEZ speciální batoh na zdolávání lesních požárů (29 tisíc). Nová hasičárna byla
vybavena myčkou, sušičkou, pračkou, šatními skříněmi a lavicemi v hodnotě 60 tisíc. Za 190 tisíc byla pořízena nová
čtyřkolka, motorová pila, přenosný osvětlovací systém, elektrocentrála, radiostanice, trojnožka s navijákem a soubor na
odstranění padlých stromů. Dále pak holeňová obuv (7 tisíc) a ochranné pomůcky (27 tisíc).
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Otevření nové hasičské zbrojnice
Největší událostí tohoto roku bylo pro chudenické hasiče otevření zcela nové hasičské zbrojnice. Stará zbrojnice
v Kvapilově ulici již nevyhovovala jak prostorově tak technicky. Byla zde velká vlhkost, která ničila uložené vybavení a
z důvodu vlhkosti a plísně zde nemohli hasiči mít uskladněné ani zásahové oblečení. Nyní je budova využívána jako
garáž pro vozový park městyse Chudenice.
Slavnostního otevření a přestřižení pásky se zúčastnilo několik pozvaných hostů, mezi nimi plk. Ing. Aleš Bucifal - ředitel
ÚO HZS Klatovy, p. Jan Rayser - náměstek starosty OSH ČMS Klatovy, Ing. Václav Vlček - autor projektu, Mgr. Kamil
Pikhart - administrátor komunikace s poskytovatelem dotace IROP, Ing. Karel Kuneš – ZETES KT– dodavatelská firma,
nechyběl páter Tomasz Kowalik, starosta Chudenic Martin Dolejš, velitel JSDH Chudenice Miroslav Písařík a
místostarosta Chudenic a velitel družstva David Žák – koordinátor projektu. Oslava se konala v sobotu 26. října za
krásného slunného počasí a trvala od 13 hodin až do pozdních večerních hodin.
Při otevření nové zbrojnice se návštěvníci dozvěděli informace týkající se realizace a financování této budovy, prohlédli
si prostory budovy i její vybavení. Členové lezecké skupiny si dále pro diváky připravili ukázku záchrany zraněné osoby
ze střechy budovy úřadu městyse. Na tuto slávu se přišlo podívat velké množství lidí, pro které bylo připraveno vydatné
občerstvení.

Lezecká skupina jednotky SDH Chudenice
Rok 2019 je rokem vzniku lezecké skupiny, která je součástí JSDH Chudenice a v rámci naší jednotky také zasahuje.
Vše začalo na konci dubna, kdy se členové jednotky: Tomáš Pfeifer, Václav Janeček, Daniel Bezpalec a Ota Göttinger
zúčastnili vzdělávacího kurzu Záchrana a práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Lezecká skupina chudenických hasičů se stále vzdělává a cvičí, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků a připravenosti.
Navázali spolupráci s Lezeckou skupinou MP hl. m. Prahy, se kterými trénovali transport pacienta z těžko přístupných
oblastí. Dále byl společně s touto skupinou proveden “ostrý” výcvik transportu živého zvířete z těžko přístupné oblasti.
Koncem října se LJ zúčastnila společného výcviku s Horskou službou v obci Špičák na Šumavě. Jednotka slaňovala
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místní rozhlednu. Návázána byla také spolupráce se speleology, potažmo speleozáchranáři. Na začátku listopadu byli naši
lezci pozváni do Moravského krasu, kde si mohli vyzkoušet pohyb pod zemským povrchem pomocí lanové techniky a
cvičili zde i přesun materiálu v těžko přístupných místech.

Mateřská škola Planetka
Z Mateřské školy v Chudenicích se pod vedením paní ředitelky Štěpánky Jílkové stalo místo, kam chodí děti
rády a spokojeni jsou i jejich rodiče a zaměstnanci. Pedagogové nabízejí dětem jak tradiční aktivity, tak i nové pomůcky.
Patří sem oslavy narozenin dětí, čtení pohádek před spaním, návštěvy divadelních představení či knihovny. Dále návštěvy
solné jeskyně, vánoční focení, vánoční besídka či školkovská kavárnička. Do jednotlivých činností jsou mnohdy
zapojováni i samotné rodiče. Fotografie a příspěvky z těchto akcí jsou ke zhlédnutí na webových stránkách školky či v
nově vzniklém časopisu, který vyšel poprvé na konci školního roku 2019.
V roce 2019 navštěvovalo školku 22 dětí, z toho 8 předškoláků. 5 dětí nastoupilo od zářído ZŠ, 2 děti se odstěhovaly a 1
dítě změnilo mateřskou školku z rodinných důvodů. K zápisu na školní rok 2019/2020 přišlo celkem 7 dětí, z toho
4 děvčata a 3 chlapci. Všechny tyto děti byly přijaty.
Z příspěvku Městyse Chudenice byly letos pořízeny nové nerezové stoly, obklady, dlažba a také na zahradě byl zbudován
nový altán s pískovištěm. Díky projektu SNADNÉ, HRAVÉ UČENÍ, do kterého se naše školka zapojila, 6292 jsme
získali 10 tabletů a interaktivní tabuli.
Zaměstnanci MŠ
Ředitelka: Štěpánka Jílková z Červeného Poříčí, učitelka Dagmar Přibáňová z Chudenic. Asistentkou pedagoga zůstala
Martina Talafantová ze Lhovic. Uklízečka Lenka Kadlecová z Chudenic. V kuchyni zůstává Lenka Králová z Dolan a
hospodářkou je Jaroslava Žežulová také z Chudenic.
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Knihovna městyse Chudenice
Knihovnicí a kulturní pracovnicí i v tomto roce zůstává paní Lenka Homolková z Chudenic. Velikost knihovního fondu je
6292 knih, nově přibylo 175 knih a bylo vyřazeno 1098 knih. Přírůstky činí jak nově zakoupené knihy, tak dary od
čtenářů a v neposlední řadě dar Moravské zemské knihovny z projektu Česká knihovna, který každoročně činí na 30
nových knih. Náklady na zakoupení knih a tiskovin byly v letošním roce 27 514,- korun. Mezi úbytky se řadí duplikované
knihy, které je nutné vyřadit z důvodu uvolnění místa pro nové knihy, poškozené knihy a zastaralé knihy, mezi něž se
počítají ty tituly, které si nikdo nepůjčil déle než 20 let. V knihovně se letos zaregistrovalo 81 čtenářů, z toho 22 dětí.
Celkem si vypůjčili 1810 knih a 342 časopisů. Návštěvníků půjčovny bylo 713 a 115 krát byl využit internet pro čtenáře,
který zde mají čtenáři zdarma k dispozici. Kulturní akce, kterých bylo letos uspořádáno celkem 25, navštívilo 712
návštěvníků (vycházky, koncerty, výstavy, filmový klub). Vzdělávacích akcí se uskutečnilo 120 a zájem o ně mělo 1145
návštěvníků (zájmové kroužky, Sovička, VU3V, přednášky, besedy, workshopy, noci v knihovně, atd.).
Nabídka kroužků pro děti zůstala i tento rok stejná, v pondělí je to rybářský kroužek pod vedením pana Ulrycha, ve středu
včelařský kroužek pod vedením pana Kadlece, ve čtvrtek kroužek Rusalka pod vedením knihovnice Lenky Homolkové.
Kroužek Rusalka je rozdělen do dvou sekcí, liché čtvrtky je Tvořilka, kde děti vyrábějí z korálků, látek, přírodnin i
z papíru a sudé čtvrtky je Čtení – Hraní, při kterém si děti hrají deskové hry nebo za pěkného počasí vyráží s paní
knihovnicí na poznávací procházky do blízkého okolí našeho městečka. Krom těchto kroužků se mohou děti těšit i na již
tradiční nocování v knihovně. Letošní celorepubliková Noc s Andersenem, která se koná v březnu, byla v naší knihovně
na téma knihy Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Knihovna se tak na jeden víkend proměnila ve staré Řecko,
s nápisy, kulisami a děti se mohli setkat jak s bohy a bohyněmi, tak s řeckými hrdiny jako byl Odyseus, Prometheus,
Achilles, nechyběli ani Minotaurus, Medúza či obr Kyklop. Mnoho z těchto krásných kulis bylo využito i v září, kdy si
paní knihovnice s kolektivem dobrovolníků připravila pro děti divadelní představení Trójská válka. Po tomto představení
čekala děti námořní bitva a nocování v knihovně. Pro nejmenší děti nabízí knihovna dětský klubík Sovičku. Celkem se
zde v letošním roce scházelo na 10 maminek s dětmi od 0 – 4 let. Přes zimu jim posloužila klubovna Sovička v 2. patře
budovy úřadu městyse a za teplého počasí se společně vydávali do okolní přírody- O prázdninách se maminky společně i
s většími dětmi vydaly na výlet do Merklína na Bijadla a také do Klatov na Kolonádu. Rodiče ze Sovičky za podpory
kulturní komise a sponzorského daru od úřadu městyse Chudenice letos uspořádali tři veřejné akce pro děti a to Maškarní
bál ve Staré škole, Lampionový průvod na Bolfánek a Mikulášskou tancovačku ve Staré škole.
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Studentky Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) společně zvládly 5. i 6. semestr a na začátku roku 2020
je čeká slavnostní promoce v Praze. 5. semestr byl na téma Život a dílo Michelangela Buonarotti a 6. semestr se
přednášelo téma Etika jako východisko z krize společnosti. Počet studentek je i v tomto roce 8.
V minulém roce byl v knihovně odstartovaný projekt Filmové pátky, který nabízí ke zhlédnutí převážně
zahraniční filmy. V letošním roce filmy měli návštěvníci knihovny možnost shlédnout filmy s tématikou „Omezování
svobody a práv člověka“. Byly to filmy „Hooligan sparrow“ – USA-Čína, „Íránský rave“ – Švícarsko, „Stát se tím, kým
jsem byl“ - Jížní Korea- Tibet.
V tomto roce se uskutečnilo v posluchárně 6 besed. Není lehké v dnešní době najít odborníka, který je ochotný přednášet
za cenu „dobrovolného“ vstupné, přesto se stále najdou tací, kteří k nám rádi zavítají. Mnozí z nich jsou také naši
spoluobčané. V letošním roce si pro nás připravili cestovatelské besedy tři přednášející z Chudenic a to Zdeněk Mlnařík o
jeho cestě do Kanady, Vladimír Kalina o jeho ročním pobytu v Austrálii a chalupář Ladislav Kubát besedu o jeho
opakovaných cestách na Kapverdské ostrovy. Kromě besed se letos uskutečnilo i první Čtení z kronik, a to v březnu, u
příležitosti připomenutí 80. let od okupace Československa. Pátý ročník vycházek nejen po krásách Chudenicka byl i letos
velmi různorodý. Účastníci se vydali vykopávat zkameněliny na Merklínsko, navštívili poutní místa (Tanaberk u Všerub,
Dobrá voda u Libkova), klášter i bylinnou zahradu v Chotěšově. Nechyběl výstup na rozhlednu Markétu a ani prohlídka
hradu Klenová s archeologem Petrem Kastlem.
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STARÝ CZERNINSKÝ ZÁMEK – MUZEUM JOSEFA DOBROVSKÉHO
Starý czernínský zámek a muzeum Josefa Dobrovského v Chudenicích letos zaznamenaly velmi důležitou změnu. Po
jedenácti letech odešla na vlastní žádost z rodinných důvodů správkyně zámku paní Miroslava Žáková. Její rychlý odchod
těsně před zahájením sezony byl pro všechny nečekaný. Vedení městyse pověřilo prozatímní správou zámku dosavadního
průvodce Ludvíka Pouzu, který se tohoto úkolu rád ujal a zajistil tak klidný průběh letošní turistické sezóny. V průběhu
roku pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici „správce zámku“. Z tohoto výběrové řízení vyšel vítězně Ludvík
Pouza, který se tak stal oficiálně správcem Starého czerninského zámku, archivu městyse Chudenice a muzea Josefa
Dobrovského. V létě měl k dispozici dva brigádníky - Martina Buška a Pavla Mráze z Chudenic.
Zámek nabízí svým návštěvníkům dva prohlídkové okruhy. I. okruh Zámek a Czernínové z Chudenic seznamuje
návštěvníky s historií rodu Czernínů, a provází návštěvníky obytnými prostory (velká a malá jídelna, knihovna, salonky,
Andělský pokoj, orientální salonek, dámský budoár a pokoj Josefa Dobrovského). II. okruh byl v letošním roce obměněn
a nově nazván Tvrz Chudenice a život na tvrzi a zahrnuje staré prostory původní tvrze, jedinou dochovanou obranou
baštu, kuchyni, potravinový sklep, dále zázemí obyvatel tvrze a sklepy s expozicí útrpného práva. Byly také obohaceny
sbírky Archivu muzea Josefa Dobrovského o řadu současných knih věnujících se českým dějinám, hradům, zámkům a
tvrzím, ale i publikacím s regionální tématikou. Mnoho věcí přinesli anebo zapůjčili do sbírek muzea také samotní
občané. Novinkou ve venkovní expozici zemědělské a hasičské techniky je stará bryčka, získaná z nedalekého Mezihoří.
Na zámku se nezahálelo, ba naopak se renovovalo „ve velkém“. Skupinka dobrovolníků, kteří jezdí na zámek vždy na
podzim, udělala v baště novou kamennou podlahu. Dále pomohli okopat, nahodit a obílit zeď v expozici Jana Roubala v
muzeu, která byla do výše 1 metru plesnivá a trpělo nejen muzeum, ale i vitríny s exponáty. Dále byly odstraněny
polorozpadlé přístřešky nad vchody v zadním traktu zámku, které hrozily zřícením a po kterých dešťová voda tekla přímo
do zdí a základů. Obec začala řešit ve spolupráci s památkáři a dalšími odborníky statiku zámku. Do konce letošního roku
bude připravena potřebná dokumentace, projekt a žádosti o dotace, které se městys pokusí podat na počátku roku 2020. V
celém zámku bylo vyměněno a nově zaskleno 25 chybějících nebo rozbitých skleněných tabulek a tabulí a nově byly
natřeny různé hradby, dveře a technické věci.
Rok 2019 byl jako každý rok bohatý na kulturní a společenské akce, kterých bylo uspořádáno 22 a zámek celkem
navštívilo přes 8 tisíc návštěvníků. Návštěvníci měli krom prohlídek zámku možnost zhlédnout 5 výstav mezi nimi např.
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výstavu Železnice v Chudenicích, mapující nerealizovanou železniční trať z Klatov přes Chudenice do Kolovče nebo
výstavu obrazů chudenické rodačky Marty Kateřiny Nedvědové. Jedinečná byla také výstava prvního vydání Lutherovy
bible z roku 1536, kterou muzeu zapůjčil sběratel Milan Sulej. Mezi další akce patřil např. středověký den na zámeckém
nádvoří, koncert Jaroslava Hutky a koncert dvou tenorů Rostislava Chrousta a Milana Suleje, oživené prohlídky,
divadelní představení Mlynářova tlama a Tři Mušketýři, akce „Ze šatníku paní hraběnky“ s povídáním o módě na zámku
a v podzámčí a výstavou kostýmů a mnoho dalších.
.

Areál Bolfánek
O Areál Bolfánek se i nadále stará občanské sdružení Otisk, pod vedením Karla Jungvirtha ze Slatiny. V letošním roce
došlo z peněz městyse Chudenice k opravě bezpečnostního systému rozhledny.
Tak jako každý rok připravilo sdružení Otisk pro návštěvníky areálu mnoho kulturních akcí. Jedna z největších a také
výjimečných událostí byl bezesporu koncert australského domorodého Tria Malawurr, který se konal v červenci. Jedná se
o trio bratrů (Larry, Vernon a Jason Gurruwiwi) pocházejících ze staré tradiční linie udržovatelů tradic kmene Yolngu,
kteří stále udržují tisícileté domorodé písně. Zazněla zde hra na didgerigoo, zpívaná písma a to vše doprovázené tancem.
Tento koncert se uskutečnil v rámci několika evropských koncertů. V České republice se uskutečnil pouze u nás na
Bolfánku. U této příležitosti byl postaven na nádvoří areálu velkoplošný atypický stan, který byl ihned vyprodán.
Na jaře se konal seminář Etikoterapie s Mudr. Vladimírem Vogeltanzem, v červnu Víkend otevřených dveří v Americké
zahradě a divadelní představení Bukovských ochotníků – Švestka od Járy Cimrmana. V srpnu se zde na tři dny uvelebilo
pražské divadlo Verze, které nám v pátek a v neděli zahrálo komediální hru Úča musí pryč, proloženou sobotním
koncertem a besedou s herci. V září se zde uskutečnilo první Setkání řezbářů, což je společná akce Otisku a městyse.
Setkání trvalo několik dní, během kterých 4 řezbáři z celých Čech vyřezali několik krásných soch, které byly následně
prodány v dražbě. O akci i o sochy byl velký zájem. Městysy zůstala vyřezaná lavice se sovami, která zdobí náměstíčko.
A v říjnu cestovatelská přednáška Standy Havlíčka, který působil v programu Lékaři bez hranic, o jeho pobytu v Jížním
Súdánu a Komorských ostrovech.
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5. Průmysl , obchod, živnosti
Živnostníci
V roce 2019 se na průmyslové a obchodní činnosti v Chudenicích podílely tyto podniky a provozovny:
 Česká pošta – paní Marie Rendlová a paní Tereza Paurová





















Samoobsluha ZKD Sušice
ESO Market – paní Hana Špirková
Pivovar a restaurace Stará škola – Ing. Oldřich Vlasák a Pavel Šulc
Restaurace Stará škola – provozní pan Jan Voves
Restaurace U Baláků – soukromý klub pod vedením Petra Lucáka
Lázeňský dům Chudenice – paní Nikol Volfová
Kadeřnictví – paní Irena Pánková (Dolany)
Kadeřnictví, holičství – paní Šárka Valečková
Maserské, rekondiční a rehabilitační služby – paní Dagmar Stelzerová
Centrum péče a podpory – logopedická preventivní a podpůrná péče, podpora vývoje dětí, komplexní příprava
předškolních dětí - Mgr. Dominika Bezděková
Instalatérské a topenářské práce – pan Petr Žák
Instalaterské a topenářské práce – Marek Lucák
Obráběčství – pan Miroslav Stuchl
Truhlářství – Ing.Václav Duda
Autodoprava - pan Martin Stryczek
Autodoprava - pan Jiří Stingl
Macán Projekce DS s.r.o. – pan Karel Macán, Ing. Tomáš Macán
Potřebuji pomoc? – PC, Internet, pan Martin Gajdošík
Výroba pilařská – pan Petru Doicsar
Elektrikářské práce – pan Zdeněk Kalina
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 Plotana – stavba oplocení, pan Mgr. Marcel Bezděk
 Obklady a dlažby – pan Myroslav Viner

Ukončili provoz:
 Na poště došlo k výměně pošťaček. Od srpna zde nastoupila paní Tereza Paurová z Únějovic.

Zahájili provoz:
Vedle pošty zahájil provoz malý obchůdek s použitým i novým zbožím. Obchod vedou manželé Šlajsovi z Lučice.

Občanská sdružení:
 Stáj Macán Chudenice o.s. – pan Ondřej Macán
 Otisk o.s. – pan Karel Jungvirth

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





Úsovsko a.s., Sobětice
Zemědělská a.s., Koloveč
Oldřich Škopek, Slatina
Jan Strýczek, Bezpravovice
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Zdravotnictví:
Základní zdravotní péči zajišťují v Chudenicích:
Praktická lékařka
Stomatolog
Gynekolog
-

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

Všechna lékařská oddělení pracují privátně.

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

Oblastní charita Klatovy – pobočka Chudenice
V letošním roce došlo v našem středisku k personálním změnám. Dlouholetá vedoucí Lenka Převrátilová (roz.
Kadlecová) z charity odešla a na místo vedoucí střediska nastoupila její kolegyně paní Marie Skřivanová. V dubnu
na místo druhé pečovatelky nastoupila paní Jana Lukešová, kterou v listopadu vystřídala paní Lucie Smolíková
z Chudenína. Chudenické středisko pečuje o 39 klientů, kterým v letošním roce rozvezlo 476 obědů. Obědy se
připravují v jídelně v Chocomyšli a jsou rozváženy do Chudenic, Pušperku, Slatiny, Přetína, Křenic, Biřkova,
Kamene a Ježov.
V letošním roce se uskutečnil třikrát sběr šatstva.
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6. Spolková činnost v Chudenicích:
SDH Chudenice
Hasičský spolek má 72 členů, z toho 14 žen a 58 mužů. 20 členů SDH je zároveň členy JSDH. Starostou spolku je
Petr Bláha, náměstkem starosty Jiří Uldrych, velitelem Tomáš Pfeifer, jednatelem Jiří Beran a hospodářem Petr
Urban.
Hasiči začínají nový rok pravidelně lednovým Hasičským bálem, který se konal v tělocvičně bývalé základní školy.
Účast byla jako vždy veliká. V březnu následuje Masopustní průvod a večer Masopustní bál, na jehož pořádání se
podílí společně se spolkem Sokolů, posledního dubna pak stavění Máje, který zdobí naší obec po celý květen.
V červnu se hasiči podíleli na organizaci dětského dne společně se Sokolem Chudenice, kde mimo jiné pro
zúčastněné připravili malé občerstvení a a ‚pěnové hřiště‘ pro děti, kde se mohly pořádně vyřádit. Dne 6. července se
konal na místním fotbalovém hřišti Memoriál Václava Zoubka, který se i tento rok, především díky Josefu Brabcovi
ml., velice vydařil a podpořilo ho dvacet hasičských družstev a mnoho diváků. Na začátku srpna byli hasiči
nápomocní panu hraběti Czerninovi, který uspořádal pro chudenické občany zahradní slavnost. V říjnu se konalo
slavnostní otevření nové hasičárny a u této příležitosti oslavilo naše družstvo dobrovolných hasičů zároveň i 135.
výročí svého založení.Poslední listopadový den byl pak ve znamení
pekelného ohně a do našeho městečka opět přijeli pekelní Krampusáci z Vodňan. Atmosféra Starého zámku opět
udělala
své. Návštěvníci této akce byli opravdu nadšení a celou akci si parádně užili. Nutno podotknout, že naši hasiči měli
vše perfektně zorganizované.
Mimo chudenických akcí se naše družstvo v květnu zúčastnilo také okrskové soutěže v Přetíně, Na této soutěži se
umístilo na prvním místě a získalo tak putovní pohár starosty okrsku. Z této soutěže pak postoupilo do okresního
vyřazovacího kola v Mochtíně, kterého se však nezúčastnilo. Naopak se na konci května zúčastnilo oslav 140. výročí
založení SDH Švihov, kde byla připravena mj. i netradiční soutěž, ve které naši obsadili 3.místo.
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ZO ČSV Chudenice - Včelařský spolek pro Chudenice a okolí
Základní organizace má 44 členů s 397 včelstvy. V letošním roce byli přijati 4 noví členové. Předsedou spolku je
Josef Kadlec, místopředsedou Ladislav Davidovič, jednatelem spolku Ing, Karel Kuneš. Hospodářkou organizace
Lenka Homolková, zdravotní referentkou Zuzana Hájková, předsedou kontrolní komise Jaroslav Huf, členy kont.
Komise Ing Vítězslav Fessl a Václav Chval.
Letošní počasí včelám moc nepřálo, zimu prakticky hned vystřídalo letní počasí, a snůška nebyla tak veliká jako
v jiných letech, spíše mírně podprůměrná. Je třeba připomenout, že v některých oblastech naší republiky opět někteří
včelaři přišli o svá včelstva a to z různých důvodů. Do konce je i více případů, kdy tomu v podzimním období
napomohly vosy, a v některých případech, zlikvidovali celá včelstva. V našem regionu byly i dva případy výskytu
včelího moru, ale dle dostupných informací byla včelstva zlikvidována a mor se dále nerozšířil.
Dne 16. března ve Staré škole proběhla Výroční schůze, kde byli přítomní seznámeni s činností včelařského spolku
v uplynulém roce a rovněž s hospodařením a dalšími organizačními záležitostmi. Koncem června, jako každoročně,
se uskutečnil na včelíně „Včelařský podvečer“ spojený s občerstvením a harmonikou. Ten se také vydařil, i když
letos byla menší účast - cca 45 účastníků. Dne 7. října 2019 se opět v Koterově u Plzně konala akce s názvem
Medový jarmark, kde se naše organizace rovněž prezentovala prostřednictvím předsedy pana Josefa Kadlece.
Nechyběla zde ukázka živých včel z Chudenic. Pan Kadlec taktéž vede včelařský kroužek, který má 4 členy.
Nyní ještě něco k dění na včelíně a okolí. V souvislosti se stavbou nové hasičárny byla ke včelínu přivedena
kanalizace, vodovod a elektřina. Dále byly v novém oplocení hasičárny instalována vrata pro možnost vjezdu
vozidly až ke včelínu. Koncem jara proběhla na včelíně brigáda v počtu 4 členů, kdy byly provedeny terénní úpravy
okolo včelína po těchto přípojkách, odstranění napadaných větví a očištění střechy. V průběhu října byla na včelíně
provedena vnitřní elektroinstalace, takže je zde nyní možnost uvařit kávu nebo čaj pro zahřátí a případně rozsvítit.
V zimním období se konaly ve Staré škole besedy - přednášky o včelaření pod vedením pana Josefa Kadlece.

~ 34 ~

Český zahrádkářský svaz Chudenice
Organizace má v letošním roce 40 členů. Předsedou organizace je Josef Řeřicha, místopředsedou Václav
Kacerovský, jednatelkou Mgr. Danuše Fendtová a hospodářkou Jitka Egermayerová.
V březnu proběhla v restauraci Stará škola výroční schůze, kde za přítomnosti pozvaných hostů a členů naší
organizace byl zhodnocen rok 2018.
V roce 2019 uspořádala ZO 2 zájezdy pro své členy i pro naše občany. V květnu navštívili výstavu Hobby v Českých
Budějovicích a poté i zoologickou zahradu Ohrada u Českých Budějovic. Zájezdu se zúčastnilo 50 lidí a účastníkům
se výlet velmi líbil. V srpnu se jelo na výstavu květin do Čimelic, kterého se zúčastnilo také 50 osob.
V letošním roce se konalo 9 členských schůzí, které se konají vždy první neděli v měsíci v restauraci Stará škola.
Součástí 3 schůzí byla i přednáška o zelenině a ovoci.
Letošní počasí úrodě moc nepřálo, a hrozilo, že nebude co vystavovat na tradiční podzimní Výstavě zahrádkářů.
Kvůli neúrodě jablek se letos také nemoštovalo.
Na konci listopadu se členky zahrádkářského spolku zúčastnili i akce Rozsvícení vánočního stromu, kde mívají svůj
stánek, v kterém nabízejí vlastnoručně vyrobené vánoční věnce a svícny. Po jejich výtvorech se vždy „rychle
zapráší“.

~ 35 ~

Myslivecký spolek Žďár
Sdružení má v letošním roce 22 členů. Za členy spolku byli přijati tři noví členové: Kateřina Kacerovská, Kristýna
Kacerovská a Jan Soupír. Předsedou spolku je Václav Janda, jednatelem Vítězslav Fessl, hospodářem Bohuslav
Lucák.
Na jaře se myslivci zúčastnili společné brigády úklidu odpadků Ukliďme Česko, kdy jejich podíl je zaměřen na
úklid příkopů v okolí silnic podél Chudenic. Při druhé brigádě v Lučické Hůrce postavili novou oplocenku proti
škodám zvěří. Dále se také postarali o úklid 20 kusů srnčí zvěře, která byla sražená automobily na silnicích v jejich
honitbě.
V letošním roce se ulovilo celkem 17 kusů srnčí zvěře, 33 kusů dančí zvěře, 22 lišek, 5 kun a 82 kusů černé zvěře,
z toho 24 kusů při třech společných honech. Nejúspěšnějšími lovci byli Radek Dostál s 39 kusy a Oldřich Fiala s 31
kusy ulovené zvěře.
V lednu byla pořádána Poslední leč s hudbou a mysliveckou tombolou.
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TJ Sokol Chudenice
TJ Sokol spravuje tento výbor: předsedkyně Jiřina Zoubková, jednatelka Kateřina Kacerovská, hospodářka Lucie
Zábranová, členy výboru jsou David Žák, Petr Urban, Kamil Göttinger, Stanislav Hodan a Václav Fremuth. Na
výroční schůzi konané dne 16.3.2019 odstoupil Petr Žák a na jeho místo nastoupil Jakub Soupír.
Sokolský spolek uspořádal již tradičně ve spolupráci se SDH masopustní průvod a zorganizoval oslavu
Mezinárodního dne dětí, která se letos uskutečnila ještě ve spolupráci se správou Starého czerninského zámku na
jeho nádvoří a v zahradě zámku.
ODDÍL KOPANÉ
V letošním roce chudenický oddíl oslavil 80. výročí založení oddílu. Spolek má 30 členů, předsedou je Petr Novák,
sekretářem Karol Žák, pokladníkem David Žák, členy výboru Kamil Göttinger, Stanislav Hodan, Martin Dolejš a
Václav Fremuth.
Neradostné výsledky posledních období přinutily vedení oddílu hledat řešení i formou změn hráčské
základny v průběhu soutěže. Mužstvo opustili Míra Osvald s Jirkou Šimánem a Ottou Göttingerem, všichni
odešli za hlasem svého fotbalového srdce, s kariérou na čas skončil Lukáš Drozda. Do oddílu byli naopak přivítáni
jak noví členové - Jirka Stingl, Michal Karlík, Matěj Bláha, Petr Vachtl, Michal Majer z Křenic a Karel Bureš
z Měčína, tak i hráči staronoví – Jakub Stelzer a Petr Urban. Velkým zásahem do sestavy i do herního systému bylo i
dlouhodobé zranění Michala Krause. Přesto se letošní sezona moc nevydařila. Poslední místo při zisku sedmi bodů
s poměrem branek 27:50 tak hovoří za vše a je hodně varovné. Pravděpodobně největším problémem a příčinou
špatných výsledků je neuspokojivá tréninková morálka.
Fotbalový oddíl nežije jen činností soutěžní. I přes nelichotivou pozici, na které fotbalisté přezimují, je
parta mladých kluků pod vedením široké skupiny zkušených sportovních funkcionářů, hodně soudržná
a společenská. Realizuje se proto také v dalších činnostech, ovlivňujících život v obci.
V roce 2019 se konal již 14. ročník turnaje v malé pouťové kopané, po jehož skončení následovala v prostorách
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hřiště další úspěšná „chudenická fotbalová pouťotéka“ s pěknou účastí a pozitivním ohlasem. Její
negativní aspekty hráči prvního týmu pak pocítili při vysoké prohře v nedělním utkání s mančaftem, sestaveným
na počest trenéra a letošního „padesátníka“ ing. Kamila Göttingera – KG Dream Team. Nemalé
úsilí si vyžádalo také zorganizování běžeckého závodu „Běh Chudenickým Žďárem“, letos proběhl již
4. ročník. Po zkušenostech s nepříznivým říjnovým počasím, se letošní závod uskutečnil již
v červnu, těsně před letními prázdninami. Počet běžeckých nadšenců z řad místních i přespolních předčil
všechna očekávání, čímž bylo postaráno nejen o regulérní průběh, ale i hodně příjemnou a pohodovou atmosféru.
Padl opět traťový rekord, tradičně odměněný cenou pro vítěze – divočákem. V závěru loňského roku prověřil
organizační schopnosti fotbalové party Vánoční turnaj ve stolním tenisu o putovní pohár městyse. Vítězem se již
potřetí za sebou stal Honza Egermayer, a to i přes svůj pokročilý věk.
Z důvodu špatného stavu hrací plochy, její kvality i sklonu terénu podal městys Chudenice v součinnosti s vedením
TJ Sokol Chudenice žádost o dotační titul na vybudování multifunkčního sportoviště v areálu Jalovčí,
jehož součástí by byly i terénní úpravy hrací fotbalové plochy s umělým zavlažováním. Žádosti bylo vyhověno a
ještě v tomto roce se započalo se stavebními úpravami házenkářského a fotbalového hřiště.
Důležitou činností členů oddílu je také péče o svěřený areál na Jalovčí. Děje se tak pomocí brigád a to buď
formou hromadných akcí, vyžadujících větší počet práce chtivých rukou, popřípadě také formou pracovních
aktivit jednotlivců či menších skupin. Na nedostatečné vytížení si v tomto roce nemohou fotbalisté vůbec
stěžovat. Tradiční předsezonní a posezonní brigády byly letos rozšířeny o další dvě rozsáhlejší, právě probíhající
akce. Výpomoc stavební firmě při tvorbě nového sportovního zázemí a pak také práce na rekonstrukci
naší oficiálně první vlastní klubovny v prostorách „zděděných“ po chudenických hasičích. Obě tyto náročné
aktivity si vyžádali velkou dávku brigádnických hodin.
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Fotbalový oddíl mládeže
Oddíl fotbalové mládeže pod vedením mladých trenérů z řad aktivních fotbalistů, Václava Fremutha, Lukáše
Zoubka, Petra Bejma a Petra Kadlece, se schází na pravidelné tréninky 2x v týdnu, vždy v úterý a v pátek.
Odměnou za jejich úsilí je opětovné přihlášení mládežnického oddílu do skutečné soutěže. Stalo se tak po dlouhých
pětadvaceti letech. Děti nyní mohou měřit své síly se stejně starými soupeři s větším adrenalinem a rovněž trenéři
dostali možnost ukázat své schopnosti v soubojích o body. A že se opravdu činí, nám dokazují svými výsledky, mají
už na kontě i několik výher.

ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
I v roce 2019 tvořila oddíl národní házené dvě družstva; oddíl žen pod vedením Josefa Míky ze Stropčic a oddíl
mužů, který vede Oldřich Fiala z Chudenic. Obě družstva hrají oblastní přebor a jaro 2019 znamenalo především
dohrávku soutěžního ročníku 2018/2019. Muži skončili na skvělém 2. místě
s 16 body a skóre 342:318, ženy se čtyřmi body stačily jen na místo šesté. I v podzimní části nového ročníku
2019/2020 si lépe vedou muži, kteří s 10 body a skóre 189:179 přezimují na 5 příčce. Ženy se drží se 4 body a skóre
118:130 na šestém místě tabulky. Miroslav Černý, který vstřelil v podzimní části 94 branek, je druhým nejlepším
střelcem okresního přeboru a v ženském mužstvu je nejlepší střelkyní OP Kristýna Kacerovská se svými 67
brankami.
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7. Kulturní dění v Chudenicích
Významná výročí
 190 let od úmrtí Josefa Dobrovského alias Modrého Abbé (17. 8. 1753 Gyarmat – 6. 1. 1829 Staré
Brno)
 165 let od narození prof MUDr. Václava Rubešky (4. 2. 1854 Chudenice - 25. 5. 1933 Praha)
 135 let od narození majora Vladimíra Josefa Roubala (1.12.1884 Chudenice – 29.7.1936 Praha)
 135 let od úmrtí MUDr. Karla Slavoje Amerlinga českého pedagoga, filozofa a lékaře, který v
Chudenicích v dětství pobýval (18.9.807 Klatovy – 2.11.1884 Praha)
 135 let od narození gen. šéf intendanta Josefa Peška (5. 2. 1884 Chudenice - 16. 5. 1953 Leopoldov)
 80 let od založení oddílu kopané
 70 let od úmrtí Adolfa Roubala, zakladatele našeho muzea (7. 5. 1887 Chudenice - 28. 7. 1949
Chudenice)
 60 let od úmrtí zahradníka na Lázni Rudolfa Gebra (31. 3. 1902 v Mláce u Třeboně - 8. 8. 1959
Chudenice)
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Společně do divadla
V roce 2019 se uskutečnil pouze jeden zájezd do divadla a to 22. listopadu, kdy jsme společně vyrazili
do pražského hudebního divadla Hybernia na muzikál Janka Ledeckého Galileo.

Ukliďme Česko
Jednou ze společných akcí, do které se zapojily všechny spolky, bylo jarní uklízení odpadu v přírodě. Podpořili jsme
tak spolek myslivců, který se tímto úklidem zabýval již několik let, a připojili se k celorepublikové akci Ukliďme
Česko. Akce se konala v sobotu 6. dubna od 9 – 14 hodin a sešlo se okolo 30ti lidí, včetně dětí. Podle mapy byly
rozděleny úseky po celém okolí Chudenic. Někteří si vzali na starost cesty a příkopy, jiní staré skládky ukryté poblíž
silnic (některé byly staré i 40 let) a jiní, hlavně rodiny s dětmi, se vydali do blízkého okolí. Celkem se nasbíral 1 a
půl kontejneru smíšeného odpadu (1100 kg) a půl kontejneru železa (350 kg). Kolem poledne jsme se sešli za
budovou školy, kde se konalo společné opékání buřtů. Díky pěknému počasí, píli a nadšení účastníků, se akce
vydařila.

Kalendář 2020
Letos byl na podnět kulturní komise vydán, místo tradičního nástěnného kalendáře s fotografiemi krás Chudenicka,
kalendář stolní. Ten mapuje bohatou kulturní a spolkovou činnost v našem městečku. O spolupráci byly požádány
všechny spolky a organizace, které dodaly fotografie z jejich akcí popřípadě oddílů.

Rozsvícení vánočního stromečku
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Rozsvícení vánočního stromečku bylo letos netradičně přesunuto ze soboty na neděli, a to z důvodu konání druhé
akce, která byla mnohem většího rozsahu. Jednalo se o vystoupení Krampus na zámku, jehož se zúčastnilo na 500
lidí a konalo se právě v sobotu. Je pravda, že se nás sešlo tentokrát méně, a to proto, že v neděli odjíždí spousta
chalupářů a také ti, kteří sem přijíždějí za rodinou strávit víkend. Přesto se nás sešlo dost, abychom vytvořili
příjemnou a krásnou atmosféru a společně si poslechli vystoupení dětiček z mateřské školky a amatérského
uskupení No Maucta!, kteří nám zahráli na ukulele a zazpívali vánoční písně.
V letošním roce nám bohužel uschnul smrček, který byl na městečku vysazen minulý rok a na jeho místě byla proto
vysazena nová jedle.

Kniha o dějinách Chudenicka
Vedení městyse se rozhodlo pro vydání nové knihy o Chudenicích. Poslední publikace, věnující se našemu městečku
je z roku 1992. Nová kniha má být rozsáhlá, věnující se Chudenicím a jejímu okolí od počátků dějin až po
současnost. Bude se jednat o velkou knihu formátu A4, která bude barevná, plná map, obrázků a fotografií. Bude v ní
pochopitelně historie hybatelů, jakými byla církev či panská vrchnost, ale také historie sedláků a gruntů, mlynářů,
řezníků, hospodských. Historie školy a školství, fary, rybníků, rasů a hajných, správců, rychtářů, šafářů a starostů.
Historie cest a silnic, dopravy a komunikací, pošt a železnic. Také zde najdete historii národních výborů a
stranických sekretariátů, firem, JZD i státních statků, kontribučních sýpek, kampeliček i zkolektivněných institucí.
Historii elektřiny, kanalizace, telegrafní a telefonní sítě. Historii spolků, dobrovolných hasičů, sokolů, pionýrů,
divadelních a pěveckých těles, medailonky významných osobností a všech, kdo obec odnepaměti v nějaké funkci
vedli nebo se podíleli na jejím životě. Autory knihy jsou spisovatl a vypravěč příběhů Jan Drnek ze spolku STREET
z. s. z Plzně a jeho společníkem je odborník na archivy a zdroje informací pan Ota Brachtel z téhož spolku. Pan
Drnek píše a vydává beletrii a profesionálně se zabývá historií obcí a měst na Plzeňsku. Je dlouholetým členem
Klubu vojenské historie 35. Pěšího pluku v Plzni.
Autoři předají obci knihu i s autorskými právy. Sepisování knihy by nemělo trvat déle, než jeden rok, a v rámci
spolupráce s autory bude pro veřejnost připraveno i několik besed o historii Chudenic.
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Kulturní akce
Leden
5.-6.1. Tříkrálová sbírka
6.1. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
11.1. Přednáška Čína a čínská fyzioterapie – David Šejna, Knihovna
11.1. Beseda včelařského spolku, restaurace Stará škola
25.1. Beseda včelařského spolku, restaurace Stará škola
25.1. Hasičský bál – skupina Skalanka, tělocvična ZŠ
Únor
3.2. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
8.2. Beseda Banát – fotograf Petr Nazarov, Knihovna
8.2. Beseda včelařského spolku, restaurace Stará škola
9.2. Házenkářský bál, tělocvična ZŠ
21.2. 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
22.2. Filmový klub Hooligan sparrow – USA, Čína, Knihovna
22.2. Beseda včelařského spolku, restaurace Stará škola
Březen
2.3. Masopustní průvod městečkem
2.3. Masopustní bál, tělocvična ZŠ
3.3. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
8.3. Přednáška o Sydney, Austrálie – Vladimír Kalina (Chudenice), Knihovna
8.3. Beseda včelařského spolku, restaurace Stará škola
9.3. Výroční schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
14.3. Keramická dílna s Ivanou Macánovou, Knihovna
16.3. Výroční schůze včelařského spolku, restaurace Stará škola
22.3. Čtení z kroniky městyse Chudenice z let 1938-1950, Knihovna
22.3. Beseda včelařského spolku, restaurace Stará škola
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29.3. Noc s Andersenem – Staré řecké báje a pověsti, Knihovna
Duben
5.4. Filmový klub Stát se tím, kým jsem byl - Jižní Korea, Tibet, Knihovna
6.4. Ukliďme Česko
7.4. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
19.-22.4. Velikonoce na Starém zámku aneb jak se jedlo v dobách našich babiček
27.4. Den Země na Bolfánku
Květen
1.5.-30.6. Výstava Železnice v Chudenicích, Starý zámek
2.5. 2. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
3.5. Filmový klub Íránský rave – Švýcarsko, Knihovna
3.-5.5. Seminář Etikoterapie, Areál Bolfánek
4.5. Koncert plzeňského sboru Pilsen voice v kostele sv. Jana Křtitele
5.5. Auto/cyklo vycházka, Zkamenělý les u Merklína s Ing. Janem Burešem
5.5. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
9.5. Keramická dílna s Ivanou Macánovou, Knihovna
10.5. Zahrádkářský zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic
11.5. Burácení motorů na zámku – spanilá jízda motorek Harley Davidson
11.5. Pohádková muzejní noc – čtení pohádek Boženy Němcové na Starém zámku
17.5. Přednáška Kanada městem i přírodou, Zdeněk Mlnařík (Chudenice), Knihovna
25.5. Promenádní koncert na Starém zámku
Červen
1.6. Dětský den na Starém zámku
2.6. Auto/cyklo vycházka na Tanaberk – poutní kostel
2.6. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
3.6. 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
8.-9.6. Víkend otevřených zahrad – Americká zahrada, Otisk, o.s.
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15.6. Středověký den na zámku
22.6. Běh chudenickým Žďárem
23.6. Auto/cyklo vycházka Klášter Chotěšov – prohlídka kláštera a Klášterní bylinné zahrady
27.6. Po stopách předků – stopovačka pro děti a rodiče okolo Chudenic, Knihovna
29.6. Divadlo na Bolfánku – Bukovští ochotníci
27.6. 4. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
Červenec
5.7. Oživené prohlídky na zámku
6.7. Memoriál Václava Zoubka, hasičská soutěž
7.7. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
12.7. Koncert Bolfánek – Trio Malawur
13.7. Házenkářský srandamač na Jalovčí
27.7.- 30.8. Výstava obrazů Marty Nedvědové, Starý zámek
27.-28.7. Strašidelné sklepení pro děti i rodiče, Starý zámek
27.7. Noční oživené prohlídky na Starém zámku
28.7. Pouť Sv. Anny – mše svatá
Srpen
4.8. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
11.8. Koncert Jaroslava Hutky, Starý zámek
16. a 18.8. Divadlo Verze „Úča musí pryč“, Areál Bolfánek
17.8. Zábavný večer s herci divadle Verze a koncert kapely Dafné, Areál Bolfánek
31.8. Divadelní představení Tři mušketýři, Starý zámek
Září
1.9. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
7.9. Koncert Dva tenoři pro zámek, Starý zámek
20.9. Noc v knihovně – Trojská válka, Knihovna
20.-22.9. Setkání řezbářů motorovou pilou na Bolfánku
22.9. Auto/cyklo vycházka Dobrá voda a rozhledna Sv. Markéta
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23.9. 5. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
Říjen
4.10. Přednáška Historie a stavební vývoj hradu Klenová, arch. Petr Kastl, Knihovna
6.10. Auto/cyklo vycházka Hrad Klenová s archeologem Mgr. Petrem Kastlem
6.10. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
10.10. Keramická dílna s Ivanou Macánovou, Knihovna
11.10. Beseda Jížní Súdán, Komorské ostrovy se Standou Havlíčkem, Bolfánek
18.10. Zdeněk Mlnařík – Čína – tajemství císařských dynastií (Chudenice), Knihovna
24.10. 6. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice
26.10. otevření zcela nové hasičské zbrojnice
26.10. Koncert Czernínské parfórsní hony v hudbě a vyprávění, Starý zámek
28.10. Zámecké tvoření, Starý zámek
Listopad
1.11. Přednáška Krásy Kapverdských ostrovů – Ladislav Kubát (Chudenice), Knihovna
3.11. Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
8.11. Lampiónový průvod na Bolfánek
9.11. Kurz zdobení perníčků s lektorkou Radkou Grösslovou, Knihovna
9.11. Koncert plzeňského sboru Pilsen voice v kostele sv. Jana Křtitele
10.11. Čtení pohádek Josefa Lady na Starém zámku
22.11. Zájezd do divadla Hybernia na muzikál Galileo
23.11. Podzimní úklid Americké zahrady, Otisk o.s.
30.11. Krampus na Starém zámku
Prosinec
1.12. Rozsvícení Vánočního stromečku
1.12 Členská schůze zahrádkářského spolku, restaurace Stará škola
7.12. Mikulášská tancovačka ve Staré škole
22.12. Koncert Milana Sulaje a Rosti Chrousta – Dva tenoři v kostele sv. Jana Křtitele
30.12. Zimní vycházka okolo Chudenic
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8. Veřejný život
Ekonomika
Průměrné spotřebitelské ceny potravin – Plzeňský kraj
Měřicí jednotka: Kč
ČR, kraje

2009

2014

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

180,63
106,3
116,44
53,34
16,01
116,3
5,72
26,92
108,93
68,24
8,79
35,46
32
17,92
28,16
18,34
8,49
.
59,46
10,08
9,76

208,5
115,93
119,67
67,8
22,36
144,06
8,19
30,76
153,38
77,56
10,64
37,62
40,8
21,86
38,5
20,01
8,38
.
74,24
10,46
9,79
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2019

147,46

9,31
31,94
192,40
11,93

14,40

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

30,24
25,9
24,3
35,47
54,08
13,74

25,34
29,73
23,9
46,57
53,59
13,57

Průměrná hrubá měsíční mzda
Průměrná měsíční nominální mzda činila 34 105 Kč, což je nominální meziroční růst o 7,2 % (reálný potom o 4,3 %).
Oproti 1. kvartálu se průměrná mzda zvýšila o 1,7 % (po očištění sezónních vlivů, jinak klesla).

Minimální mzda
Odměna za práci nesmí být nižší než státem stanovená minimální mzda. Ta se v roce 2019 zvýšila na 13 350 korun
měsíčně nebo 79,80 Kč za hodinu.

Medián českých mezd 2019
Medián mezd meziročně vzrostl o 6,9 % a měl hodnotu 29 127 Kč (u mužů 31 764 Kč, u žen 26 375 Kč).
Česká republika patří mezi nejvíce rovnostářské země z hlediska rozložení výši mezd. Celkem 80 % zaměstnanců
pobíralo mzdu mezi 14 566 Kč a 51 420 Kč. Udává se, že na průměrnou mzdu v Česku dosáhne přibližně jedna třetina
obyvatel, což je nejvíce ze všech zemí EU. Bohužel pokud se podíváme na srovnání mezd mezi ženami a muži, tak ženy
berou na stejných či podobných pozicích méně jako muži, řádově až o 24 % v soukromém sektoru, ve veřejném pak cca
o 17 %.

~ 49 ~

Výše průměrné hrubé mzdy v okolních zemích a srovnání s Rakouskem
Jméno země

Průměrná mzda Průměrná hrubá mzda v Kč Srovnání s Rakouskem

Rakousko

4 028 EUR*

103 487 Kč*

100,00 %

Německo

3 771 EUR*

96 896 Kč*

93,62 %

Česká republika 31 851 Kč**

31 851 Kč**

30,78 %

Polsko

5 275 PLN***

31 597 Kč***

30,53 %

Slovensko

1 035 EUR***

26 594 Kč****

25,70 %

Zdroj: Statistické úřady jednotlivých zemí, převedeno kurzy ČNB platným k 25. lednu 2019.
*údaj za rok 2017
**údaj za 3. kvartál 2018
*** údaj za prosinec 2018
**** údaje za celý rok 2019
V rámci Evropské unie se ČR ve srovnání průměrných mezd řadí ke špici postsovětských států (za Slovinsko a
Estonsko) a v tomto směru doháníme i státy jižní Evropy. Nicméně mzdy ve státech západní Evropy jsou 2x až
3x vyšší než mzdy v ČR.

~ 50 ~

Tvorba a užití HDP v roce 2019:
V roce 2019 byl český HDP na obyvatele v paritě kupní síly 39 477 $; česká ekonomika předběhla v roce 2005
ekonomiku Portugalska, poté Řecka, Kypru, Španělska, Itálie a nyní se blíží úrovni Japonska.
Odhad meziročního růstu HDP na rok 2019 je dle ČNB 2,5 %. Ministerstvo financí ČR odhaduje růst českého HDP
letos na 2,4 %. Mezinárodní měnový fond predikuje Česku tempo růstu HDP ve výši 2,9 % a Evropská komise
odhaduje růst českého HDP na 2,6 % meziročně.
Vývoj hrubého domácího produktu v %
1. čtvrtletí
K předchozímu čtvrtletí

0,6

2. čtvrtletí
0,5

3. čtvrtletí
0,4

4. čtvrtletí

Rok 2019

0,3
2,4

Ke stejnému čtvrtletí 2018

2,7

2,6

2,4

1,8

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %
1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

K předchozímu čtvrtletí

0,6

0,5

0,3

0,4

Ke stejnému čtvrtletí 2018

2,8

2,6

2,3

1,8

Rok 2019

2,4
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Zaměstnanost:
V roce 2019 dosáhl podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) Českého statistického úřadu (ČSÚ)
průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství 5 303,1 tis. osob. Jejich počet meziročně
vzrostl absolutně pouze o 9,3 tis., v relativním vyjádření o 0,2 %, výrazně pomaleji než v roce 2018 (1,4 %). Meziroční
nárůst v 1. čtvrtletí činil 0,9 %, ve 2. čtvrtletí a 3. čtvrtletí zpomalil na 0,1 % a ve 4. čtvrtletí zaměstnanost meziročně
poklesla o 0,4 %.
Počet zaměstnaných žen se zvýšil o 5,0 tis. na 2 352,4 tis., počet pracujících mužů byl vyšší o 4,3 tis. a jejich počet
dosáhl 2 950,7 tis. Zastoupení mužů mezi zaměstnanými se snížilo na 55,6 % a žen vzrostlo na 44,4 %.
Zaměstnanost v primárním sektoru meziročně klesla o 7,1 tis. na 141,3 tis. osob. V sekundárním sektoru se
zaměstnanost snížila o 9,6 tis. na 1 975,4 tis., a to v důsledku poklesu zaměstnanosti v průmyslu o 2,4 tis. na 1 598,5 tis.
a poklesu ve stavebnictví o 7,1 tis. na 376,9 tis. osob. V terciárním sektoru služeb zaměstnanost vzrostla o 26,2 tis. na 3
186,4 tis. osob. V zastoupení jednotlivých sektorů došlo ke změnám. Podíl primárního sektoru se snížil o 0,1 p. b. na 2,7
%, zastoupení sekundárního sektoru se snížilo o 0,3 p. b. na 37,2 % a podíl terciárního sektoru se naopak zvýšil o 0,4 p.
b. na 60,1 %.
Počet zaměstnanců, kteří tvoří nejpočetnější skupinu pracujících (83,2 %), se zvýšil o 15,7 tis. na 4 412,1 tis., počet žen
v postavení zaměstnanců stoupl o 6,7 tis. na 2 062,6 tis. a mužů o 9,0 tis. na 2 349,5 tis.
Celkový počet podnikatelů dosáhl 891,0 tis., o 5,9 tis. méně než v roce 2018. Snížily se počty ve všech skupinách
spadajících do kategorie podnikatelů, kromě pomáhajících rodinných příslušníků. Snížil se zejména počet podnikatelů
se zaměstnanci (pokles o 4,9 tis.). Celkový podíl podnikatelů na zaměstnanosti meziročně poklesl o 0,1 p. b. na 16,8 %.
Počet osob pracujících na dobu neurčitou (zaměstnanců s pracovními úvazky na dobu neurčitou nebo jako podnikatelů)
se zvýšil o 37,9 tis. na 4 936,6 tis. Počet osob pracujících na dobu určitou (včetně práce dočasné, příležitostní a sezónní
a dalších časově omezených smluv) byl nižší o 27,6 tis., poklesl na 364,7 tis. Počet osob pracujících na plnou pracovní
dobu se zvýšil o 7,7 tis. a dosáhl 4 902,1 tis., počet pracujících na kratší dobu vzrostl pouze o 1,3 tis. na 400,6 tis. osob.
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Nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán v polovině krajů. V absolutním vyjádření vzrostl počet zaměstnaných nejvíce ve
Středočeském kraji (o 12,4 tis.), dále v hl. m. Praze (o 6,8 tis.) a v Jihomoravském kraji (o 4,6 tis.). Nejvíce ubylo
pracujících v Moravskoslezském (o 9,0 tis.), Olomouckém (o 5,3 tis.) a Zlínském kraji (o 3,0 tis.). • Celková míra
zaměstnanosti (MZ) osob ve věku 15 a více let zůstala na hodnotě z roku 2018, tj. 59,2 %, MZ osob ve věku 15-64 let
vzrostla o 0,3 p. b. na 75,1 %.

Nezaměstnanost:
Nárůst zaměstnanosti byl zaznamenán v polovině krajů. V absolutním vyjádření vzrostl počet zaměstnaných nejvíce ve
Středočeském kraji (o 12,4 tis.), dále v hl. m. Praze (o 6,8 tis.) a v Jihomoravském kraji (o 4,6 tis.). Nejvíce ubylo
pracujících v Moravskoslezském (o 9,0 tis.), Olomouckém (o 5,3 tis.) a Zlínském kraji (o 3,0 tis.).
Celková míra zaměstnanosti (MZ) osob ve věku 15 a více let zůstala na hodnotě z roku 2018, tj. 59,2 %, MZ osob ve
věku 15-64 let vzrostla o 0,3 p. b. na 75,1 %.
Obecná míra nezaměstnanosti (MN, metodika VŠPS - ILO) v roce 2019 dosáhla hodnoty 2,0 % a meziročně byla nižší
pouze o 0,2 p. b.
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Politika
Eurovolby 2019 – volby do evropského parlamentu
Obec Chudenice
Okrsky
celkem

zpr.

1

1

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

597

120

20,10

120

120

100,00

100,00

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

Předn.
hlasy

1

Klub angažovaných nestraníků

0

0,00

-

2

Strana nezávislosti ČR

0

0,00

-

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

3

2,50

4

Národní socialisté

0

0,00

5

Občanská demokratická strana

12

10,00

X

6

ANO, vytrollíme europarlament

2

1,66

X

7

Česká str.sociálně demokrat.

2

1,66

X

8

Romská demokratická strana

0

0,00

9

Komunistická str.Čech a Moravy

7

5,83
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X
-

X

10

Koalice DSSS a NF

0

0,00

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

1

0,83

12

Koalice Rozumní, ND

0

0,00

-

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

-

14

NE-VOLIM.CZ

0

0,00

-

15

Pro Česko

2

1,66

X

16

Vědci pro Českou republiku

3

2,50

X

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

0

0,00

-

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

0

0,00

-

19

PRO Zdraví a Sport

2

1,66

21

Moravské zemské hnutí

0

0,00

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

X

X
Předn.
hlasy

22

Česká Suverenita

0

0,00

-

23

TVŮJ KANDIDÁT

0

0,00

-

24

HLAS

2

1,66

25

Koalice Svobodní, RČ

0

0,00

26

Koalice STAN, TOP 09

7

5,83
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X
X

-

27

Česká pirátská strana

16

13,33

X

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

11

9,16

X

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

30

ANO 2011

34

28,33

31

Agrární demokratická strana

0

0,00

-

32

Moravané

0

0,00

-

33

PRVNÍ REPUBLIKA

0

0,00

-

34

Demokratická strana zelených

0

0,00

-

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.

0

0,00

-

36

Koalice Soukromníci, NEZ

0

0,00

-

37

Evropa společně

0

0,00

-

38

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

0

0,00

-

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

10,00

X

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

4

3,33

X

-

-
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-

X

-

Zvolení poslanci do Evropského parlamentu
Výpis stran a poslanců zvolených do Evropského parlamentu. Strany jsou vypsány podle obdrženého volebního čísla,
zvolení poslanci podle abecedy.

5. Občanská demokratická strana (4 poslanci)
5.1 Ing. Evžen Tošenovský , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 7,43 %
5.2 Ing. Jan Zahradil , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 14,89 %
5.3 Ing. Veronika Vrecionová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 2,45 %
5.4 RNDr. Alexandr Vondra, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 8,56 %
9. Komunistická strana Čech a Moravy (1 poslanec)
9.1 Ing. Kateřina Konečná , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 23,47 %
26. STAROSTOVÉ (3 poslanci)
26.1 JUDr. Jiří Pospíšil , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 13,47 %
26.2 JUDr. Stanislav Polčák , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 9,17 %
26.3 RNDr. Luděk Niedermayer , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 24,41 %
27. Česká pirátská strana (3 poslanci)
27.1 Bc. Marcel Kolaja , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 4,65 %
27.2 Bc. Markéta Gregorová , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 4,27 %
27.3 Mgr. Mikuláš Peksa , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 2,89 %
28. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (2 poslanci)
28.1 Ing. Hynek Blaško , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 21,92 %
28.2 MUDr. Ivan David , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 15,25 %
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30. ANO 2011 (6 poslanců)
30.1 Dita Charanzová , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 10,73 %
30.2 Martina Dlabajová , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 6,25 %
30.3 Ing. Martin Hlaváček , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 1,18 %
30.4 Ing. Ondřej Knotek , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 0,75 %
30.5 Ing. Ondřej Kovařík , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 1,36 %
30.6 Ing. Radka Maxová , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 2,24 %
39. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (2 poslanci)
39.1 Ing. Michaela Šojdrová , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 13,18 %
39.2 Mgr. Tomáš Zdechovský , kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 14,45 %
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Všeobecné dění v ČR
14. březen
Česká republika si v pátek14. března na mnoha místech připomněla 80. výročí okupace nacistickým Německem, které
se událo v roce 1939. Den poté byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava, který se stal podle výnosu nacistického vůdce
Adolfa Hitlera součástí německé třetí říše. Na Hradčanském náměstí v Praze u sochy T. G. Masaryka upořádala pietu
Československá obec legionářská. V Chudenicích jsme si tuto událost připomenuli uložením věnců u Pomníku padlých
na náměstí Míru a besedou Čtení z kronik z let 1938-1950. Z kronik četla kronikářka Lenka Homolková společně
s kastelánem Ludvíkem Pouzou, historického výkladu událostí se ujal místostarosta Mgr. Marcel Bezděk.
16. listopadu se konala demonstrace na Letenské pláni uspořádána spolkem Milion chvilek pro demokracii.
Demonstrace navazovala na protesty za odstoupení premiéra Andreje Babiše a za nezávislou justici z dubna, května a
června.
17. listopad – Česko si letos připomnělo 30 let od sametové revoluce. Po celé zemi se konala spousta připomínkových
akcí.
Epidemie Covid-19
V prosinci se začaly objevovat první případy spojené s nákazou Covid-19. Dne 31. prosince 2019 byla čínská
kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) informována, že se ve Wu-chanu vyskytly případy lidí se zápalem
plic neznámých příčin. V důsledku tohoto sdělení úřady na územích pod čínskou svrchovaností – Hongkong a Macao –
a také úřady Tchaj-wanu zpřísnily kontroly a zavedly screeningy tělesné teploty na letištích.
Zvýšení cen energií
Po delší době stagnace se v novém roce zvyšují ceny elektřiny a plynu, ale také vodného a stočného. Rozhodnutím ERU
se regulované ceny v elektroenergetice zdraží pro domácnosti v průměru o 2,1 procenta. K růstu výsledné ceny
elektřiny navíc přispívá situace na světových trzích, kde se cena silové elektřiny zvýšila o 50 procent.
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Nová dopravní značka
Na českých silnicích se objeví nová dopravní značka. Má řidiče informovat o tom, že se chystají vjet na dálnici v
protisměru. Bude se jednat také o jednu z největších informačních tabulí. Značka už je běžně k vidění v okolních
zemích, v České republice ale zatím chyběla.
Navýšení důchodů
Od nového roku se zvýšila základní výměra důchodů. Místo 9 procent průměrné mzdy dosáhnou důchody nově 10
procent průměrné mzdy. Změna se projeví hlavně u nižších důchodů, u nichž tvoří základní výměra větší část.
Vyšší minimální mzda
Spolu s důchody se zvýší i minimální mzda. Z původních 12 200 korun poskočí na 13 350. Jedná se o nejvyšší nárůst
od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Zároveň se poroste i zaručená mzda, a to o 1150 až 2300 korun.
Více: Minimální mzda se od ledna zvedne o 1 150 Kč, spolu s ní poroste i zaručená mzda.
Více peněz pro učitele
Od ledna se o patnáct procent mají zvýšit platy učitelům. Učitelé by měli postupným navyšováním platů dosáhnout
do roku 2021 na průměrný plat asi 46 tisíc korun, což by mělo být 130 procent průměrné mzdy. Mzda se zvyšuje i v
dalších oborech.

~ 60 ~

9. Průběh roku, počasí
Leden
Rok 2019 začal nevlídným počasím s teplotami kolem nuly a se smíšenými přeháňkami, všude na horách jsou sněhové kalamity. Sníh napadl i u nás, ale průběžně přes den trochu roztaje a v noci zase připadne, protože teploty přes
noc jsou pod nulou. 11. ledna sněžilo skoro celý den a napadlo asi 10 cm nového sněhu, ale hned druhý den ráno
+4°, takže to, co napadlo, zase roztálo. 17. ledna přes den +7°a sluníčko, ale hned 19. ledna ráno -8°. Další dny počasí stejné, ráno mráz až -10°, přes den mírně pod nulou a sluníčko, k tomu severní vítr. Ke konci ledna znovu napadl
další sníh, ale mokrý, protože teplota je kolem +2°. Poslední dva lednové dny ráno -11°, mráz i přes den, ale sluníčko.
Únor
Začátek února docela teplý, až +8°přes den, ale hned 4. února znovu napadlo 10 cm mokrého sněhu, který přes den
zase roztál. Další tři dny ráno mráz až -11°, přes den sluníčko, mírně pod nulou, ale další dny ráno kolem nuly, přes
den oblačno, teplota kolem 5°.Pár dnů to vypadalo, že bude jaro, denní teploty dosáhly až +10°a k tomu sluníčko, ale
znovu se ochladilo a k tomu fouká severní vítr. Poslední 3 dny v měsíci od rána sluníčko, teploty 10 – 14°.
Březen
Začátek března počasí ještě skoro zimní, denní teploty do 7°a občas i déšť. Od 5. března se už na pár dnů ozvalo jaro, teploty přes den až 15°, polojasno, ale hned následující dny se počasí zase zhoršilo, teplota jen kolem 8°a do toho
občas déšť nebo déšť se sněhem. V polovině března se počasí umoudřilo, denní teploty se už podobají jarním, ale
noční klesají ještě mírně pod bod mrazu. Od 25. března se zase ochladilo, teploty jen do 10°, ale konec března už
opravdu jarní, sluníčko a až 18°.
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Duben
Hned od začátku dubna krásné slunečné počasí s teplotami až 20°C. 2. Dubna ráno sice -3°, ale ostatní dny už i ráno
nad nulou. Od 10. dubna se ochladilo, přes den některé dny dokonce jen 6°, severní vítr a do toho i trochu popršelo,
ale jen minimálně. V polovině dubna ráno opět mrazík -3°, přes den polojasno a od 18. dubna už definitivně jarní
počasí, sluníčko a teplo, některé dny dokonce až 20°, ale závěr dubna znovu mírné ochlazení, ale v podstatě skoro
celý duben vůbec nepršelo.
Květen
Letošní květen byl v na rozdíl od dubna skoro celý deštivý nebo bylo aspoň pod mrakem. První květnové dny dokonce i noční mrazíky a denní teplota od 10 maximálně do 15°. V polovině května pár dnů vystoupily teploty až na
20°, občas sluníčko, ale časté přeháňky s bouřkami. Od 24. do 27. května skoro jasno a pár dnů téměř letní počasí, až
26°, ale konec měsíce opět deštivý a ochlazení na 15°.
Červen
Od začátku června krásné letní počasí, sluníčko, teploty přes den až 27°, občas letní bouřka s deštěm, v polovině
června pár dnů denní teploty i přes 30° a pak až do konce června ideální počasí s teplotami do 30°a skoro každý den
sluníčko.
Červenec
1. července přes den teplota až 34°, ale další dny mírné ochlazení na 24°. Od 9. do 19. července oblačno až polojasno
a občas fouká silný severní vítr, teplota jen 21°, maximálně 23°(v Jizerských horách mráz až -5°!!!). 20. července ale
už sluníčko a letní počasí, ale další den silná bouřka s vydatným deštěm. Pár dnů pak teploty letní, sluníčko, ale 27.
července znovu bouřka a silný déšť, ochladilo se na 20°, další dny až do konce července znovu bouřky s intenzivním
deštěm, ale teploty už letní až 27°.
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Srpen
Až na pár dnů, kdy se po dešti ochladilo, byla celá první dekáda srpna ve znamení letních teplot, které se střídaly s
bouřkami, od 11. srpna přišlo na pár dnů mírné ochlazení, občas se přehnala bouřka s deštěm, ale další dny už teploty
docela příjemné - do 25°. Na pár dnů v druhé polovině srpna vystoupala teplota až k 30°, ale skoro každý den bouřka
a žádné extrémní horko. Poslední dva srpnové dny se s námi prázdniny rozloučily vysokými teplotami, sluníčkem,
ale i letní bouřkou.
Září
První den měsíce září bylo ještě nádherné letní počasí s teplotou 33°, ale v noci začalo pršet a léto asi skončilo, protože se ochladilo na 19°a další dny to nebylo moc lepší, i když občas svítilo i sluníčko. 7. září v noci několikrát
bouřka s deštěm, další dny ranní teploty jen kolem 10°, denní maxima do 22°. 20. září ráno jen 5°, přes den ale sluníčko. Poslední dekáda září celkem chladno, polojasno a teploty max. 21°.
Říjen
Počasí v říjnu Už od začátku října bylo pravé podzimní počasí, zataženo, občas déšť nebo dokonce bouřka s deštěm,
ranní teploty do 5°, některé dny po ránu i mírně pod nulou, přes den kolem 12-15°. Od 12. října se počasí ještě
umoudřilo a nastal krásný slunečný podzim. Celé dny, i když už podstatně kratší, svítí sluníčko a teploty stoupají až
na 22°. Ráno je sice skoro denně mlha, ale pak se vyčasí. 28. října v noci začalo pršet, přes den sice polojasno, ale
podzim je tady. Ochladilo se, přes den jen kolem 8°a poslední den v říjnu ráno -4°.
Listopad
1. listopadu ráno -6°, ale přes den ještě sluníčko a teplota +10°. I další dny celkem příjemná teplota až do 12°, ale už
se střídají mlhy s oblačným počasím, občas se ukáže sluníčko, občas i prší. Po pár dnech mírného ochlazení se znovu
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vrátilo příjemné počasí s nezvykle vysokými teplotami - až 16°a sluníčkem, ale konec listopadu už opravdové podzimní počasí, oblačno a teploty v noci kolem nuly, přes den jen 5°.

Prosinec
Celý prosinec byl opět téměř bez sněhu, teploty odpovídají spíše listopadu, v noci jen mírně pod nulou – mimo 11.
prosince, kdy bylo jeden den -9°, přes den kolem nuly nebo mírně nad nulou. 12. prosince ráno asi 0,5 cm sněhu,
který hned zase roztál. 19. prosince přes den dokonce +12°a sluníčko, 20. prosince ještě tepleji, ráno +9°, ale silný
jižní vítr. Vánoce opět bez sněhu i bez mrazu, jen občas prší. Ani konec roku 2019 nepřinesl žádnou změnu v počasí,
oblačno, stále kolem nuly.
Průměrná roční teplota v ČR: + 11.46°C - teplotně nad průměrem
Nejnižší teplota na území ČR: - 20 °C - Šindelová 22.1.2019
Nejvyšší teplota na území ČR: + 38,9 °C – Doksany 26.6.2019
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Souhrn srážek v roce 2019
Záznamy srážkové stanice v Chudenicích
(uvedeno v mm)

Leden

únor

březen

duben

květen

červen

191

379

114

198

622

435

červenec srpen
365

690

září
393

říjen listopad
271

255

prosinec
90

Srážky celkem : 4030,1 mm

Roční průměr: 335,8 mm
Zaznamenala Petra Dolejšová
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Územní teploty v roce 2019
Vysvětlivky:
T = teplota vzduchu [°C]
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 6190 [°C]
O = odchylka od normálu 6190 [°C]

Měsíc

Kraj

Česká republika

Praha a Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Rok

T

1,7

1,7

5,6

9,4

10,7

20,7

18,8

18,9

13,3

9,5

5,6

1,9

9,5

N

2,8

1,1

2,5

7,3

12,3

15,5

16,9

16,4

12,8

8,0

2,7

1,0

7,5

O 1,1

2,8

3,1

2,1

-1,6

5,2

1,9

2,5

0,5

1,5

2,9

2,9

2,0

T

0,5

2,3

6,5

10,0

11,4

21,5

19,8

19,5

14,1

9,8

5,8

2,7

10,2

N

2,0

0,4

3,4

8,1

13,0

16,3

17,8

17,2

13,6

8,6

3,3

0,2

8,2

O 1,5

2,7

3,1

1,9

-1,6

5,2

2,0

2,3

0,5

1,2

2,5

2,9

2,0

T

1,9

1,0

5,1

8,6

9,9

20,0

18,6

18,3

12,8

8,9

4,3

1,5

8,9

N

2,8

1,3

2,3

6,9

11,8

15,1

16,7

16,0

12,5

7,5

2,4

1,2

7,1

O 0,9

2,3

2,8

1,7

-1,9

4,9

1,9

2,3

0,3

1,4

1,9

2,7

1,8

T

1,4

1,6

5,3

8,9

10,2

20,3

18,9

18,0

12,9

9,1

4,2

1,8

9,2

N

2,7

1,3

2,3

6,8

11,7

15,0

16,5

15,9

12,5

7,5

2,3

1,1

7,1

O 1,3

2,9

3,0

2,1

-1,5

5,3

2,4

2,1

0,4

1,6

1,9

2,9

2,1

T

2,2

0,9

4,2

8,0

9,2

19,4

17,8

17,2

12,0

8,4

3,7

1,3

8,3

N

2,6

1,3

2,4

6,9

11,5

14,8

16,2

15,7

12,2

7,4

2,2

1,4

7,0

Karlovarský
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Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

O 0,4

2,2

1,8

1,1

-2,3

4,6

1,6

1,5

-0,2

1,0

1,5

2,7

1,3

T

0,9

2,1

5,9

9,4

10,8

20,9

19,1

18,8

13,3

9,5

5,0

2,2

9,7

N

2,4

0,9

2,8

7,5

12,4

15,8

17,2

16,6

12,9

8,1

2,9

0,6

7,7

O 1,5

3,0

3,1

1,9

-1,6

5,1

1,9

2,2

0,4

1,4

2,1

2,8

2,0

T

2,2

1,2

4,8

8,8

10,1

20,2

17,9

18,1

12,4

9,1

5,6

1,8

9,0

N

3,3

1,9

1,4

5,8

11,1

14,3

15,7

15,2

11,6

7,3

2,1

1,6

6,4

O 1,1

3,1

3,4

3,0

-1,0

5,9

2,2

2,9

0,8

1,8

3,5

3,4

2,6

T

2,1

1,3

5,3

9,6

10,8

20,9

18,7

18,7

13,1

9,4

6,1

1,8

9,5

N

3,2

1,6

1,9

6,6

11,8

14,9

16,1

15,8

12,3

7,8

2,4

1,4

6,9

O 1,1

2,9

3,4

3,0

-1,0

6,0

2,6

2,9

0,8

1,6

3,7

3,2

2,6

T
2,2

1,5

5,7

9,5

10,9

20,7

18,6

19,1

13,4

9,6

6,2

1,9

9,6

3,1

1,4

2,2

7,1

12,2

15,3

16,6

16,3

12,7

8,0

2,5

1,3

7,2

O 0,9

2,9

3,5

2,4

-1,3

5,4

2,0

2,8

0,7

1,6

3,7

3,2

2,4

T

2,4

1,3

5,1

9,0

10,2

20,3

18,3

18,9

13,0

9,1

5,2

1,2

9,1

N

3,3

1,5

2,1

7,0

12,0

15,2

16,7

16,2

12,6

7,7

2,3

1,5

7,2

O 0,9

2,8

3,0

2,0

-1,8

5,1

1,6

2,7

0,4

1,4

2,9

2,7

1,9

T

1,2

2,4

6,6

10,9

11,9

22,0

20,1

20,7

14,7

10,4

7,0

2,0

10,6

N

2,6

0,6

3,4

8,6

13,5

16,6

18,1

17,6

13,9

8,8

3,3

0,7

8,3

O 1,4

3,0

3,2

2,3

-1,6

5,4

2,0

3,1

0,8

1,6

3,7

2,7

2,3

T
2,6

1,6

5,5

9,5

10,9

20,5

18,4

19,2

13,3

9,6

6,6

1,7

9,5

3,1

1,4

2,4

7,5

12,5

15,5

16,9

16,5

13,0

8,2

2,7

1,3

7,4

O 0,5

3,0

3,1

2,0

-1,6

5,0

1,5

2,7

0,3

1,4

3,9

3,0

2,1

N

N

~ 67 ~

Zlínský

Moravskoslezský

T

2,5

1,6

5,7

10,2

11,0

21,0

18,7

19,6

13,5

10,3

7,4

2,2

9,9

N

2,5

0,5

3,3

8,2

13,1

16,1

17,4

17,0

13,4

8,7

3,5

0,6

8,1

O 0,0

2,1

2,4

2,0

-2,1

4,9

1,3

2,6

0,1

1,6

3,9

2,8

1,8

T

2,6

2,1

5,3

9,1

10,6

20,6

18,1

19,0

13,1

10,0

6,8

2,3

9,5

N

3,2

1,7

1,9

6,7

11,9

15,0

16,3

15,9

12,5

8,0

2,7

1,4

7,0

O 0,6

3,8

3,4

2,4

-1,3

5,6

1,8

3,1

0,6

2,0

4,1

3,7

2,5
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10. Ze starých kronik městečka Chudenic
Doslovné přepisy textů z chudenických kronik

1939
Válka
Po těžkých ranách z minulého roku přecházel život u nás takřka do normálních kolejí. Samozřejmě, což ani jinak
býti nemůže, mluvilo se, debatovalo o příčinách loňské katastrofy. A pronášeli své úsudky všichni, staří i mladí
muži, však ani ženy nezůstaly stranou této všeobecné disputace. Mladí horlili: „Nemělo se povolovat, několik týdnů
bychom byli vydrželi čeliti náporu nepřítele, než by byli přišli na pomoc spojenci“, starší debatéři schvalovali počin
vlády. V ustavičných výměnách názorů a mnohdy hodně živých, utekla nám rychle zima.

Čeští dělníci do Říše
Důsledky vzniklé obsazením Čech a Moravy počaly se jeviti brzy i v Chudenicích. Rozpuštěním československé
armády se stalo, že i poslední vojáci se vrátili domů a vyměnili vojenskou uniformu za občanský šat. Byl tu nadbytek
mladých sil. Ale netrval dlouho. Mladí lidé byli verbování na práci do Německa a jen z našeho městečka odešlo do
říše asi 15-20 mladých dělníků. Tím ovšem není řečeno, že by tu nebyli nalezli práci, hnala mnohé bez pochyby
touha shlédnouti cizinu a to tím spíše, že cestu do Německa měli zdarma, mnohé vábila asi možnost více vydělat.
Některým se v říši líbilo, zato mnozí, když po 6 měsíční túře přijeli na dovolenou, už zde zůstali.

Pouť u Sv.Anny
Letošní pouť u sv. Anny pořádána dne 30. července se vydařila. Účast na ní byla neuvěřitelně silná, nikdy dosud
nebývalá. Nepřehledné zástupy lidu z místa, z blízkého i vzdáleného okolí zcela zaplnily prostranství kolem kaple.
Daleko známý a u nás oblíbený kazatel Jaroslav Stucbart, katecheta z Přeštic, měl vlastenecké kázání, jímž uchvátil
kdekoho. Vždyť vděční posluchači odměnili nadšená slova kazatelova i hlučným potleskem a bouřlivými slovy
souhlasu.
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1949
Vánoce
Vánoce 1949 byly na blátě, v úterý po svátcích jasno a tak teplo, že včely vylétaly z úlů.

Třídní boj
I v naší obci se stupňuje třídní boj. Místní občany lze zařadit do tří skupin:
1. Příznivce socialismu s budovatelským elánem, toužící po míru a po spolupráci s SSSR
2. Lidi bez politické orientace, kteří se snaží proplouti
3. Reakcionáři, toužící po obnově předúnorových poměrů, po návrtu kapitalistů, navrácení jim majetku. Věří, že
jim k tomu dopomůže Amerika a západoevropské kapitalistické státy, které zbožňují, vše ruské nenávidí.

Populace, úmrtí, sňatky
V 1949 se narodilo v Chudenicích 16 dětí, zemřelo 12 občanů, sňatků uzavřeno 5.
V červenci zemřel zakladatel chudenického musea nezištný osvětový pracovník Adolf Roubal, zvaný „Bolfánek“
Sbírky věnoval městečku Chudenicím. Urna s jeho popelem uložena v museu ve starém zámku.
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1959
Husarský kousek
Večer dne 5. září pořádala JZD v sále u Baláků dožínkovou zábavu. Zábava se podařila, družstevníci si připravili
občerstvení, bylo veselo. Zábavu navštívili i nečlenové JZD a mládež. Mezi účastníky byli i vojáci z Janovic, kteří
z bujnosti porazili 2 staré barokní sochy u vjezdu do starého zámku. Na štěstí sochy pád přečkaly, budou dány do
opravy, neboť zub času už je notně ohlodal. Sochy jsou zhotoveny totiž z pískovce, který zvláště snadno podléhá
vlivu povětrnosti. Stejně je to však od pachatelů vandalismus.

Sokolská brigáda
V Sokole se jeví pozvolné zlepšení činnosti. V září začalo cvičit 10 žen, slibují i muži, že nacvičí prostná na II.
celostátní spartakiádu. Ovšem jsou to jen sliby. V neděli 4. října byla vyhlášena brigáda členstva, která měla postavit
plot z pletiva, protože na prostranství kolem sokolovny si dávají dostaveníčka husy a slepice z celé čtvrti. Na brigádu
se však dostavilo ze 64 členů jen 8 mužů a 1 žena. Sokolovna už je zase otlučená, má vzhled staré pastoušky, o
kterou se nikdo nestaral. Mnozí se nad tím pozastavují, ale náprava nepřichází. Sokolnice Jos. Beranová už je stará,
nemocná, na úklid nestačí, jiného sokolníka není možno získat, protože v sokolovně není pro něj vhodnější byt.

Včelaři
V Chudenicích jsou všichni včelaři členy včelařského spolku, který pravidelně koná schůze a přednášky
s promítáním filmů. Předsedou včel. spolku je hajný František Huf z Bělejšova. Staří zkušení včelaři vymírají,
mladých jen pomalu přibývá. V Bažantnici je zřízen státní včelín, jehož správcem je František Brandt. Má asi 100
včelstev. Letošní rok byl na snůšku pro včelaře velmi dobrý. Průměrná snůška pro jedno včelstvo činila 10kg medu,
ale některá včelstva dala až 46 kg.
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1969
Státní rezervace
Zřízení chráněného parku „Americká zahrada“. Ministerstvo kultury Čes. soc. republiky č.j. 13309/69 – II/2 ze dne
28.12. 1964 v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a pro projednání s příslušnými krajskými NV
zřídilo podle §8 odst.2 a §9 č.40/1956 sb. O státní ochraně přírody chráněný park „Americkou zahradu“ a to
k ochraně arboreta se vzácnými druhy cizích dřevin, zejména dřevin amerického původu. Chráněný park má rozlohu
1,89 ha. Vymezení je provedeno podle lesního hospodářského plánu k 1.1. 1963. Rozprostírá se v katastrálním
území Chudenice na parcele č. 1365/2 včetně zaniklých stavebních parcel 199 a 200 (domek hlídače, který byl před
lety zbourán). Chráněný park je zakreslen v mapách uložených u ministerstva kultury, u Západočeského KNV a u
ONV v Klatovech. Veřejnosti je park přístupný jen po vyznačených cestách.
Chudenicko je vegetačně důležitým územím, v němž se zachovaly typické podhorské háje s bohatým bylinným
podrostem. Zřízena byla státní přírodní rezervace Bělejšov o rozloze 11 ha, chudenická „Bažantnice“ o výměře 15,5
ha byla vyhlášena rezervací již v r. 1933. Lázeňský park pomalu přechází v les, půjdeme-li ke Karolínině louce a
Kvapilovým jezírkům, celý kopec Žďáry s Bolfánkem, k Vápenné peci a Kličkova vyhlídka jsou zahrnuty do
chráněného území Žďáry.

Televizory
První televizní přijímač v Chudenicích vlastnil cukrář Hora. Dnes je v Chudenicích 213 televizorů.
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1979
Průběh roku – počasí –úroda
Něco takového u nás nepamatujeme hezkých pár let. Ještě v odpoledních hodinách posledního dne starého roku
ukazovaly teploměry kolem 10 st. nad nulou. Pak nastal rapidní pokles, během krátké doby se rtuťové sloupce
přehouply přes nulu a novoroční ráno nás zastihlo zhruba na minus dvaceti stupních. Rychlý přesun arktického
vzduchu směrem na jih nám přinesl nevídaný příděl sněhu a třeskuté mrazy. Teprve poslední lednové a počáteční
dny února nastala obleva. Ve třetí únorové dekádě přilétli špačkové a ozvali se doupňáci. V prvních březnových
dnech zabělely se sněženky a v lukách se objevily čejky. Jinak byl však březen nevlídný a abnormálně deštivý.
Jediným opravdu pěkným dnem byl první jarní den 21. březen po němž 26. března nastalo náhlé oteplení s první
bouřkou a deštěm. Tato pohoda však netrvala dlouho.

Pracovníci JZD
V běžném roce bylo v JZD Doubrava se sídlem v Chudenicích 223 pracovníků s průměrnou měsíční odměnou 2200
Kčs. Konečný počet členů JZD včetně nepracujících důchodců je 372. V produktivním věku jsou 203 členové.
Z trvale pracujících je 91 žen.

Činnost ČSŽ
ZO Českého svazu žen uspořádala maškarní ples, 11 zájezdů na představení stálé divadelní scény, zájezd na výstavu
Flora v Olomouci a zájezd do NDR. Pro splnění volebního programu bylo odpracováno 1083 brigádnických hodin.
Ženy vypomáhaly při sklizni sena, zpracování polomů, sebraly přes 1500 kg papíru, odvedly 340 kg lesních plodin a
40 kg léčivých bylin. Dále uspořádaly dva běhy kursu šití s 26 účastnicemi. Na fond solidarity přispěly částkou 100,, Dětskému domovu v Kašperských Horách 200,- Kčs, mateřské škole 500,-, Pionýrské organizaci 500,- , na zajištění
MDD 100,- Kčs.
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Místní lidová knihovna
V místní lidové knihovně je v současné době k dispozici 3700 knih. V roce 1979 měla 56 čtenářů, kteří si vypůjčili
1115 knih a 143 časopisů. Knihovna získala rozšířením další druhou místnost a od okresní knihovny nové regály. Od
r. 1980 má plnit funkci Střediskové knihovny.

1989
Asfaltový průtah
Druhou významnou akcí bylo obnovení asfaltového průtahu Chudenicemi. Téměř po 20 letech byl v Chudenicích
kolektivem klatovského závodu s.p. Silnice Plzeň obnoven značně porušený a velmi často kritizovaný asfaltový
průtah obcí. Náklad na tuto akci představoval 2 a půl milionu korun. Při pokládání obrubníků a kanalizace byla
výborná spolupráce MNV a JZD. Při úpravách vodovodních šoupat a šachet i dokončovacích pracích, které
prováděla Okresní správa silnic, pomáhali také občané. Otázkou zůstává, zda komunikace neměla být v tomto
význačném kulturně kulturně společenském středisku opravena už daleko dříve.

Veřejný život
28/10 v den výročí zrodu nezávislého Československa demonstrovaly v Praze tisíce občanů
12/11 Papež Jan Pavel II. prohlásil z účasti 10 000 poutníků československých za svatou Anežku Přemyslovnu
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17/11 při pietním aktu k uctění památky J. Opletala byla zmasakrována pokojná demonstrace Pražských
vysokoškoláků. Brutální zásah vyvolal masové demonstrace a generální stávku
24/11 Miloš Jakeš odstoupil z funkce Generálního tajemníka ÚV KSČ
29/11 FS ČSSR zrušilo ústavní články vedoucí roli KSČ v Československu
4/12 Nejvyšší představitelé Maďarska, Bulharska, NDR, Polska a SSR společně odsoudili vstup těchto zemí v srpnu
1968 do Československa
10/12 jmenována nová československá vláda, v níž poprvé po 40 letech nepřipadla většina ministerských křesel KSČ
28/12 na společné schůzi obou sněmoven byl zvolen předsedou federálního shromáždění Alexandr Dubček
29/12 zvolen Václav Havel československým prezidentem

ZO ČZS
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu měla v roce 1989 97 členů, z toho 30 žen. Výměra půdy užívána
členy činí 8,37 ha. Vymoštováno bylo 22,15 q ovoce. Pro zásobování členů bylo obstaráno strojených hnojiv a
rašeliny za 6491,- Kčs a školkařských výpěstků za 3063,- Kčs. Zahrádkářská produkce: vypěstováno 120q
peckového a jádrového ovoce, bobulovin a jahod 15,1q, dodáno pro veřejné zásobování 30,9q, bobulovin 1,4q.

1999
Činnost SDH
Každý rok otevíráme sezonu Hasičským bálem. Ten se konal 16. ledna v Zámku Lázeň, který se opět povedl. Jak po
stránce organizační, tak i v návštěvnosti. Menší spokojenost byla jen s kapelou.
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Následovala hodnotící schůze v restauraci U Baláků. Na schůzi byly prezentovány zprávy všech sborů okrsku a
projednán plán činnosti. Dále se sbor pustil do organizace Masopustního veselí, letos už bez účasti Sokola.
S přípravou nám pomohl velkým dílem pan Josef Ondřejka.
Druhá akce se zaměřila na sběr starého železa po Chudenicích a přilehlých obcí. To se stejně jako v loni protáhlo na
dva víkendy, protože lidé připravili tolik železa, že tři přistavěné kontejnery nestačily.
30. dubna se členové sboru, převážně ty mladší, sešli u požární nádrže. Tam proběhlo ozdobení a postavení májky.
K májové tradici patří i hlídání májky, které se poněkud protáhlo. Nejaktivnějším hlídačem se stal Lukáš Košan.
A nyní se dostáváme k nácviku na okrskovou soutěž. Ta se konala 15. května v Přetíně k výročí 70 let založení
Přetínského sboru. Do soutěže jsme nasadili jedno družstvo, ve složení: Václav Zoubek, Roman Uldrych, Petr Žák,
Petr Bláha, Jan Stryczek, Miroslav Písařík, Josef Brabec, Petr Lucák a Martin Stryczek. Překážková dráha se celkem
povedla a v požárním útoku nás neminula diskvalifikace za nenasátí vody. Konečná umístění: 1. Přetín, 2. Křenice,
3. Biřkov, 4. Ježovy a 5. Chudenice. Po soutěži proběhla na školním hřišti Oslava dne dětí. Na té si děti prohlédly
přistavěnou techniku sboru a zastříkali si z plovoucího čerpadla.
V prázdninovém období se činnost soustřeďuje hlavně na akceschopnost vzhledem k zvýšenému požárnímu
nebezpečí. Zpestřením bylo fotbalové utkání Hasičů proti Myslivcům o pouti. Tento zápas století proběhl za účasti
300 diváků a vysoké teploty vzduchu. To se odrazilo i na častých návštěvách hráčů v občerstvovací stanici při půlicí
čáře. Po urputném boji hasiči nakonec podlehli 3:4. Po utkání se všichni s chutí vrhli na pečeného divočáka a sud
piva.
I v tomto roce došlo na použití techniky. Dvakrát technický zásah – pročištění kanalizace, jednou čerpání vody ze
studně a jeden výjezd k požáru zahradního odpadu u hnojiště v Lučici.
Pravidelně se naši členové účastní jako rozhodčí v soutěžích, školení preventistů, strojníků, velitelů a v neposlední
řadě také starostů sborů.
- výměna oken zbrojnice
- zakoupena elektrocentrála, částkou 10 tisíc přispěl sbor
- instalována radiostanice v CAS 25
- přiděleny 3ks dýchacích přístrojů z Klatov
- oprava Avie – těsnění pod hlavou, zaseklé zdvihátko
- oprava CSA 25 – těsnění pod hlavou, přetěsnění kohoutů z cisteren
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2009
Diskriminovaná obec
Úřad městyse se přidal k některým obcím z Klatovska, které se rozhodly razantně bojovat proti nespravedlivému
rozdělování daní. Ráno 26. května kdo přijel do Chudenic si na ceduli s nápisem Chudenice také přečetl
„Diskriminovaná obec“. Starostům se nelíbilo, že města s počtem obyvatel pod sto tisíc jsou od státu diskriminovány
a dostávají méně peněz než města velká. Každoročně se na daních vybere určitý počet peněz. Ty se pak rozdělují na
jednotlivá města a obce. Podle starostů to však neprobíhá spravedlivě – čtyři největší města ČR: Praha, Brno,
Ostrava a Plzeň si rozdělí polovinu vybraných peněz a více než 6600 měst a obcí druhou polovinu. Protestní akci
vyvolalo Sdružení místních samospráv ČR.

Kaple Sv. Václava u Bažantnice
Rekonstrukce kaple Sv.Václava, která stojí u zdi Bažantnice, stojící na pozemcích státu a není nikde evidována se
v tomto roce ujal Český svaz ochránců památek. Oprava této kaple stála zhruba 120 tisíc Kč.

Myslivecké sdružení Žďár
Sdružuje 20 členů a 5 psů s různým výcvikem s loveckou upotřebitelností. Každý rok pořádají členové různé brigády
a účastní se kulturních akcí – turnaje v národní házené a při pouťovém turnaji. Každoročně pořádají 4 hony, většinou
listopad – prosinec, na lišky a divoká prasata. Provádí též léčení medikovaným krmivem spárkatou srnčí zvěř proti
parazitům a již od roku 1980 se na Chudenicku neloví drobná zvěř (bažant, zajíc) z důvodu jejího početného
nedostatku. Naopak velice dobře se v posledních letech daří liškám, kunám, jezevcům a v poslední době se zde na
Chudenicku vyskytuje v hojném počtu také norek. Letos zde byl spatřen i Jelen evropský, jehož domovinou je
Šumava. Za rok 2009 bylo uloveno 21srnců, 8 srn a 2 srnčata. Vinou řidičů uhynulo 15 kusů. Dále pak bylo uloveno
6 daňků a 62 kusů divokých prasat.
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