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Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou publikace, ve které se její tvůrci snažili srozumitelným a nezkresleným způsobem přiblížit osud obce a všech místních částí. Při jejím čtení se můžete ponořit do minulosti a sledovat vývoj obce od jejího počátku až do současné doby. Zároveň se dozvíte
mnoho zajímavých informací i o nejbližším okolí a sousedních obcích
tak jak byly propojeny v historických souvislostech. Je zajímavé pátrat
v historii, člověk si uvědomí, jak krátký je lidský život, jak je někdy marný a nicotný, jak nepatrnou část představuje osud jedné obce v celém
historickém obrazu. Přesto jednotlivé lidské životy, jejich osudy, osudy
obcí a sídel naplňují běh neúprosného času, a vytvářejí tak naši historii.
Tato publikace vznikla z iniciativy Zastupitelstva obce Chudenín, příspěvků místních spolků, kronikářů a ostatních pamětníků. Díky finanční
podpoře v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond, bylo umožněno vydání této neprodejné publikace.
Kniha nechť je poděkováním všem předešlým generacím, jež se
o zrod a další vývoj naší obce zasloužily.
Petr Zahrádka,
starosta obce Chudenín

Víceúčelová budova Obecního úřadu v Chudeníně.
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Trocha zeměpisu
Obec Chudenín se nachází asi 3 km západně od města Nýrska a přibližně 21 km jihozápadně od Klatov, kousek od hranice s Německem. Z vnitrozemí Čech je Chudenín nejlépe přístupný po silnici z Nýrska, která pak pokračuje do Všerub.
Obec leží v průměrné výšce 478 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 4587 ha, z toho orná půda zabírá pouze patnáct procent. Asi jedna polovina katastru obce je porostlá lesem. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty.
V obci, kterou vedle Chudenína tvoří integrované části: Fleky, Hadrava, Liščí,
Skelná Huť, Suchý Kámen, Svatá Kateřina a Uhliště, žije 664 obyvatel (r. 2008).
Dominantními vrchy zdejšího regionu jsou Kameňák (751 m n. m.), pod kterým se rozkládají zbytky obce Svatá Kateřina, a dále o něco níže obce Uhliště a Skelná Huť. Vpravo od silnice z Nýrska do Chudenína je rovina, na jejímž
konci najdeme obec Hadrava. Za Chudenínem je vidět rovný hřbet vrchu Lišák (710 m n. m.), německy Plattenberg. Vpravo od Lišáku se vypíná Jezvinec (739 m n. m.) a ještě dále vpravo Orlovická hora (719 m n. m.). Těsně za
obcí se pak zvedá ještě jeden menší kopec, pojmenovaný jednoduše Vršek
s nadmořskou výškou 525 m n. m.
Chudenínem protéká Chodská Úhlava, která pramenní nedaleko státní hranice s Bavorskem ve výši asi 1 000 m v blízkosti Svaté Kateřiny. Nad Chudenínem se do ní vlévá Flekovský potok, který její tok rozšiřuje. Od Jezvince pak přitéká Chudenínský potok, který napájí zdejší rybník, ze kterého opět
na opačném konci vytéká a vlévá se do Chodské Úhlavy. U Hadravy nalézáme ještě Hadravský potok pramenící v Jezvineckém lese. Celá oblast je pak
bohatá na celou řadu bezejmenných potůčků, které většinou končí v Chodské Úhlavě.

Chudenínsko na mapě ze třicátých let 20. století.
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Ze starých průvodců
„Z Nýrska vede pohodlná vozová cesta přes Skelnou Huť (Glashütten, 400
obyv.) a Uhliště (Kohlheim; mezi Skelnou Hutí a Uhlištěm je vlevo při cestě zmíněný už důl U boží pomoci), ponenáhlu stoupajíc k farní vesnici kralovacké sv.
Kateřině a dále k celnímu domku Na luftu na bavorských hranicích (krčma s dobrým pivem, 1 ½ hodiny). Dolovalo se železo.“
F. A. Borovský - Řivnáčův průvodce po Šumavě (1883)
„Přední zdroj Chodské Úhlavy náleží nyní ku království bavorskému, avšak
ručej sama ihned přetéká na čáru hraničnou a vine se po říšském pomezí až po
samotu Dumsen. U mlýna Huisenského oběma břehy přechází na českou půdu,
načež valí se krásným údolím, pokrytým hojnými samotami obce svato-Kateřinské. Svěží lučiny, žitniště a menší částice lesní střídají se, a s okolních přívrší
spěchají četné menší potoky, obsahem svým rozhojňujíce val řeky. Opodál levého břehu jejího bělá se kostelíček sv. Kateřiny, kolem něhož vznikla soujmenná
obec královských svobodníků.
Maličko níže jest ves Račín, vzniklá v 17. století, a naproti ní, na pahorku nevelikém opodál řeky, mile nám kyne šedý kostelíček sv. Linharta, starožitnou
svou podobou jímajíce oko poutníkovo. Východně kostelíčka zvolna zdvihá se
rančerovské úbočí, kdež v 17. a 18. století na železo dolovalo se. Podnes
v polouvrší jest železný důl v Boží pomoci, a vsi Uhliště i Suchý Kámen, v okolí položené, jsou jmény svými svědky těch dob, když prastará drva královských
hvozdů na milířích měnila se v uhlí tavičů rudy potřebné. Blízká Skelná Huť upomíná zase na sklářskou výrobu, jež ještě s počátku tohoto století se zdarem v zákoutím onom zkvétala. Níže kostelíčka svatolinhartského spěje k Chodské Úhlavě potok Provodní (Geleiterovský), jenž sbírá vody své v okolí červenodřevském.
Prošedše Západními a Středními Fleky, Středních pak Fleků po levé straně zanechavše, staneme po hodinové asi pouti na pokraji krásné kotlinky, uprostřed níž bělá se vysoká věž farního chrámu osady červenodřevské. Málo jest
míst, vážnou osamělostí člověka tou měrou dojímajících, jako újezd červenodřevský. Na západě pomezní Stangenrücken, na východě Plochá hora s malebnou kupou Jezevčí hory uzavírají obzor úplně, s obzorem pak i nevelikou kotlinku, v níž příroda horská v plné kráse se objevuje. Ač nespočívají v údolí základové velikánů, věčným sněhem krytých, ač směr údolí nedlabe širokobřehý veletok, přece jen s těží lze zapuditi z mysli dojem, jímž neveliké to zákoutí působí
v mysl naši. S vysoké a štíhlé věže anebo okny výstavné a upravené fary lze přehlédnout krásné zelené lesy, v jichž stínu, ve měkých temencích přemnozí sbírají se potůčkové, na míst zašlých lesů žlutají se úrodná žitniště a i ten člověk,
jenž v odlehlém tom koutě světa tráví idyllu života svého, liší se značně od nejbližších sousedů svých.“
Čechy – Šumava (reprint původního vydání, 2000)
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„Hlavní pramen Chodské Úhlavy leží v současnosti na území Bavorského království, její tok však brzy dosahuje hraniční čáry a tvoří až k samotě
Dumsen říšskou hranici. U Huisenského mlýna (Huisenmühle) je už Chodská
Úhlava z obou stran na území Čech a plyne odtud krásným údolím s početnými samotami královácké obce Svatá Kateřina (Sankt Katharina). Bujné lučiny, obilná pole a menší lesní parcely se střídají v pestrém půvabu a z okolních výšin spěchá svahem jeden potůček za druhým a sytí tok řeky. Nedaleko
od jejího levého břehu svítí bílou omítkou kostelík sv. Kateřiny ve stejnojmenné obci, která kolem něho povstala.
A naproti na malém návrší nedaleko řeky nám přátelsky kyne šedý a svým
starobylým vzhledem poutající kostelík sv. Linharta. Na východ odtud se postupně zvedá úbočí hory Hraničář (Rantscher), kde dříve čile kvetla těžba železné rudy a kde ještě dnes je ve výstavbě důl Boží pomoci (Hilfegotteszeche).
Ves Suchý Kámen (Dörrstein) ve vysoké poloze pod vrcholem Hraničníku
je zřejmě jedním z nejstarších zdejších sídel, poněvadž už v roce 1321 osvobozuje král Jan Lucemburský jeden zdejší dvorec, náležející domažlickému
měšťanu Albrechtu Tureyerovi, ode všech dávek. Jméno vsi Uhliště (Kohlheim) upomíná na někdejší pálení dřevěného uhlí, blízká Skelná Huť (Glashütten) zase na výrobu skla, provozovanou s rozmachem v tomto horském koutě
ještě počátkem devatenáctého století.“
Friedrich Bernau (vl. jm. Přemysl Cyril Bačkora) - Der Böhmerwald (1887)

Cesta ke kostelu sv. Linharta v Uhlišti.
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O názvech obcí
Chudenín
První doložený tvar názvu obce Chudenín ze 16. století je Chudienino. Pojmenování vzniklo podle jakéhosi Chuděny, ale spíše analogií z přídavného jména
chudý podle Chudenic. Pozdější německé obyvatelstvo přejmenovalo český název na Chudiwu (Chudivu) se zakončením pravděpodobně okopírovaným od nedaleké Hadravy. Pojmenování Chudenín a Chudeníno kolísalo, za což mohly jako
u mnohých dalších obcí v tomto kraji tvary v jiných pádech, které jsou shodné pro
střední i mužský rod.
Červené Dřevo
Vesničku Červené Dřevo už dnes nenajdeme. Existovala do doby, než ji totalitní režim zcela vymazal z mapy. Nacházela se nedaleko Fleků, k nimž jeden čas
jako osada patřila. Protože byla osídlena převážně Němci, užívalo se více německého pojmenování Rothenbaum, lidově Routbam.
Dřevo kdysi znamenalo totéž co strom. Rostly zde tedy stromy, které byly červené, šlo zřejmě o modříny, které měly kůru, případně větve červené barvy.
Fleky
U Chudenína ve směru k státní hranici vznikla obec, která byla pojmenována
Flecken. Německý název proto, že tu převážně žilo německé obyvatelstvo. Fleky
byly rozhozeny jakoby do tří míst, a tak se dodnes rozlišují Přední Fleky, Prostřední Fleky a Zadní Fleky. Toto rozlišení zvolené podle vzdálenosti od sídla vrchnosti v Koutě na Šumavě je už zaznamenáno v roce 1697. Přední Fleky byly Koutu
nejblíže. Fleky byly pojmenovány podle toho, že chalupy v nich byly zbudovány
na kouscích, tedy flecích pozemku či lesa. Patřívaly k obci Červené Dřevo. Fleky,
i když v mnohem zmenšené podobě zůstaly, správní obec však nepřežila.
Hadrava
Obec Hadrava se dříve psala s w. V roce 1848 se objevuje pojmenování Hadruba, které vydrželo vedle Hadravy až do počátku 20. století, možná i déle. Hadruba vzniklo z německého jména obce Hadruwa, které se hojně užívalo, neboť to
byla ves německá. Aby se lépe našla, říkalo se, že se nachází u Červeného Dřeva. Hadrava se zřejmě jmenoval první usedlík a jeho příjmení se přeneslo na celou ves. Psáno hadrava znamená toto slovo někoho, kdo se často vadí, vzniklo
z německého hadern, z čehož je odvozeno také hašteření.
Svatá Kateřina
Obcí s tímto názvem najdeme u nás celkem pět, nejbližší naší Svaté Kateřině
je Svatá Kateřina v tachovském příhraničí. Svůj název obec získala podle kaple
(později kostela) zasvěcené sv. Kateřině.
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Uhliště
Uhliště bylo chápáno jako množné číslo, neboť u roku 1444 se dočteme w
Uhlisstich – v Uhlištích. O dvě stě let později se název změnil na Aulisste, tedy
Auliště, možná proto, že U se pociťovalo jako dlouhé, a proto zde nastala obvyklá změna ú v au. V polovině 19. století se setkáváme jen s německými pojmenováními: Kolheim, Kollheim, Kalmo. V Ottově naučném slovníku je uveden český název Uhliště a německý Kohlheim.
Název Uhliště se vyvinul z pojmenování místa, kde se pálilo uhlí - z uhliště, takových míst bylo v místě dnešní obce asi víc, když první zápis svědčí
o množném čísle. Německé pojmenování vzniklo obrazným přeložením: Kohlheim znamená totiž doslova domov uhlí.
Před poslední válkou šlo o obec veskrze německou, před sto lety obývalo
38 uhlišťských domů 219 Němců a ani jediný Čech. Zajímavostí této lokality
bývala samota Klausen, což byla kdysi poustevna s kaplí sv. Antonína. V okolí
obce se nejen pálilo uhlí, ale vyskytovala se zde i železná ruda.
Skelná Huť
Název obce Skelná Huť se objevuje až v 19. století. Ekvivalentní německý název je však starší, v roce 1556 je obec uvedena jako Kloshütten a v roce
1788 jako Glasshütten.
Podle některých badatelů byla ves v roce 1419 poprvé zmíněna jako Zadní Lhota. Spolu s další osadou nazvanou někdy Prostřední Lhota, jindy Stará
Lhota, německy Freihöls (později Dürstein, česky Suchý Kámen), tvořily Vysoké Lhoty (Vysoké Lhotky) či Zarostlé Lhoty (Zarostlé Lhotky). Toto tvrzení
však nemusí být zcela pravdivé, neboť v roce 1467 jsou současně uváděny
vsi Zadní Lhota a Skelná Huť. Zadní Lhotou pak zřejmě byla Lhotka u Výrova nedaleko Pocinovic.
V obcích, které mají v názvu huť, se většinou vyrábělo sklo, což se přeneslo i do názvu Skelné Huti, která se takto jmenuje od roku 1910.
Suchý Kámen
Na vesničku Suchý Kámen nacházející se tři kilometry na jihozápad od Nýrska autoři některých map nového data zapomněli. S obcemi v této lokalitě byl
i kříž, a nejen proto, že se nacházely před časem v místech, kam se nesmělo, a že tu bývalo obyvatelstvo německé, které bylo po skončení druhé světové války vysídleno. Suchý Kámen se měl totiž jmenovat kdysi buď Stará Lhota (ale tu máme o kousek dál), nebo Prostřední Lhota, které měly spolu tvořit tzv. Nýrské Lhoty.
Opěrným bodem je až rok 1789, kdy je osada uvedena pod německým názvem Dürrstein a také Törstein. I v roce 1839 existovalo více podob pojmenování: Dörstein, Dörrstein, Dürrstein. Složka Dürr znamená suchý a stein znamenal nejen kámen, ale také skála. Proto v roce 1850 byla ves pojmenována
česky Suchý Kámen. Vedle toho se však používalo i názvu německého, vět8

šinou Dürrstein nebo Dörrstein. Ten měl v roce 1890 53 německých obyvatel
a žil tu jediný člověk hlásící se k české národnosti. Ti všichni bydleli v osmi
domech.
Liščí
V Ottově naučném slovníku je uveden německý název Fuchsberg, který se
používal nejčastěji. Doložen je však i ve tvaru Fuxberg. Původně se tak jen
značil vrch, pod kterým ves vznikla. Název se skládá ze slova Fuchs (liška)
a Berg (hora či vrch). Jednalo se tedy o kopec s liščími brlohy (doupaty).

Výřez z mapy hraniční oblasti z roku 1514.

Obec v číslech
Vývoj počtu obyvatel v Chudeníně
1850 – 388
1869 – 400
1880 – 410, 50 domů
1890 – 390
1900 – 389, 52 domů
1910 – 430
1921 – 433
1930 – 422, 61 domů
1950 – 180, 62 domů
1961 – 230
1970 – 208, 44 domů
1977 – 576 včetně integrovaných obcí
1980 – 186, 554 včetně integrovaných obcí, 42 domů
1989 – 552 včetně integrovaných obcí
1995 – 593 včetně integrovaných obcí
2000 – 571 včetně integrovaných obcí
2005 – 603 včetně integrovaných obcí
2008 – 664 včetně integrovaných obcí
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Před založením Chudenína
Nejstarší dějiny regionu, ve kterém byl později Chudenín založen, nejsou
stále příliš jasné. Původ zdejšího osídlení je český. Ve 13. století byl pravý
břeh Úhlavy už osídlen českým obyvatelstvem, o čemž svědčí dosud zachované názvy vesnic Petrovice, Starý Láz, Hodousice, Žíznětice, Milence, Dešenice a Matějovice. Platí to například o blízké Bystřici nad Úhlavou, doložené v roce 1339, i o Nýrsku, připomínaném v roce 1327 jako komorní městečko.
Nýrským regionem procházela cesta z vnitrozemí Čech do Bavorska a při
ní vznikla i opevněná místa – například při kostelech ve Strážově a v Nýrsku.
Předpokládá se, že souvislejší české osídlení v horní části Klatovské kotliny vznikalo až ve druhé polovině 13. století s tím, že ostrůvkovitě sem zřejmě pronikalo už dříve. Na pevnější půdu se dostáváme až v roce 1327, kdy
zde už existovalo kromě několika vesnic městečko Nýrsko. To bylo v průběhu 14. století rozděleno na Horní a Dolní. Každé pak spadalo pod správu jiného šlechtického statku.
U Nýrska vznikla dvě panská sídla – pohraniční hrad Pajrek (vybudován
někdy v první polovině 14. století) na východním výběžku horského hřebenu vrchu Hraničář a mohutná tvrz v Bystřici, která vznikla zřejmě ve stejné době jako Pajrek. Hrad postavil neznámý stavebník, ale již v roce 1360
se podle něho psal jeden z příslušníků rodu Janovických z Janovic Něpr.
Také u bystřické tvrze neznáme zakladatele. Víme, že je poprvé připomínána
v roce 1339, kdy ji koupil Sezema z Dolan. Záhy se zde vystřídalo několik dalším majitelů. Tvrz je pak výslovně připomínána až v roce 1444, kdy Oldřich
z Janovic koupil jednu polovinu bystřického statku od Habarta Lopaty z Hrádku. U tohoto roku také nacházíme první písemnou zmínku o vsi Uhliště. Lze
však předpokládat, že její založení spadá do starší doby. O dva roky později, tedy v roce 1446, získal Oldřich i druhou část statku, který se skládal z tvrze a vsi Bystřice s poplužním dvorem a třemi rybníky, městečka Dolejší Nýrsko, vsí Hořejší Nýrsko, Pláně a Uhliště, pustých vsí Vysoká Lhota a Hodousice a dvorů v Blatech. Statek tak opět sjednotil.
Původní kaple sv. Kateřiny ve stejnojmenné obci (založené až ve druhé
polovině 16. století) je poprvé zmíněna už v roce 1420, kdy se do ní a do kaple sv. Kunhuty na Prenetu uchýlili kartuziánští mniši, vyhnaní z Prahy.
Za husitských válek bylo Dolní Nýrsko, jakožto součást bystřického panství, na straně katolické, zatímco Horní Nýrsko bylo husitské. Nejsilnějším
a zřejmě i nejradikálnějším opěrným bodem husitů bylo v regionu město Klatovy. Kromě menších šarvátek a vzájemných loupeživých výprav příznivců císaře a husitů se do historie Domažlicka a Klatovska zapsala v tomto období zejména bitva u Domažlic a hradu Rýzmberka 14. srpna 1431, která záhy
skončila hromadným útěkem V. křížové výpravy.
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Kostel sv. Linharta na dobovém snímku před požárem v roce 1934. Před kostelem ještě stojí dnes už znaniklá chalupa kostelníka.

V roce 1450 byla oblast Nýrska napadena Bavory, kteří tehdy vyplenili Ondřejovice, Starý Láz a Milence. V roce 1461 se Horní Nýrsko, Stará Lhota, Hodousice a řada dalších vsí připomínají jako pusté. Mnohé z nich už nebyly nikdy obnoveny. U některých už ani neznáme jejich původní polohu. Šlo o vsi
Pláně, Radešice, Třebov, Březí a Horní Lhotu v Hraničáři. Ondřejovice, Starý
Láz, Hodousice, Milence a Stará Lhota byly znovu postaveny a osídleny německým obyvatelstvem, které sem zřejmě z Bavorska přivedli později Kocové z Dobrše.
Z pohraničích válek z pohusitské doby zůstala v širším povědomí veřejnosti zejména bitva u Nýrska 15. října 1468, kterou starší badatelé datují 22.
září 1467. Historik Jiří Jánský jako první použil k osvětlení bitvy doposud nevyužitý pramen – stížnost významného účastníka bitvy Oldřicha Janovského
z Janovic z roku 1480. Velitelem českého vojska byl snad hejtman Racek Pajrecký z Janovic. Po vyhrané bitvě zůstalo české straně kromě velké kořisti
i 2000 zajatců, mezi nimiž byla i celá řada významných Bavorů: například
městský rychtář ze Straubingu či bohatý měšťan Regensburgu Geowolf. Za
zajatce pak museli jejich příbuzní zaplatit tučné výkupné. Badatelé se shodují, že k bitvě došlo u Nýrska. Na přesné lokalizaci se však neshodnou. Podle
Josefa Blaua se odehrála na vrchu, kde dnes stojí kaple svaté Trojice u Bystřice, a v jeho okolí. Podle současných zjištění se hlavní část bitvy odehrávala
na poměrně velkém prostoru mezi Bystřicí, Hodousicemi a Dešenicemi. Některé menší střety bitvy se však mohly odvíjet i v dalších lokalitách.
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Na základě výše zmíněného pramenu Jánský přinesl i další doposud neznámé podrobnosti bitvy. Uvedl, že bavorské vojsko proniklo na české území
10. října s řadou vozů, ze kterých mohlo postavit vozovou hradbu. Ještě v tento den oblehlo Nýrsko. Oldřich Janovský pak vyjednával s jedním z hejtmanů bavorského vojska Fritzem Sitzenhoferem o podmínkách kapitulace. Ty
se nakonec podařilo dojednat s tím, že obyvatelé Nýrska mohou svobodně
vyjít z města s majetkem, který jsou schopni unést. Bavoři však slib porušili,
a jakmile Nýrští opustili bránu, vrhli se na ně a některé z nich pobili. Nýrsko
pak bylo vyrabováno a vypáleno. Plenilo se pochopitelně i v přilehlém okolí
a mnohé vesnice tehdy lehly popelem. Česká strana shromáždila vojsko a zaútočila za pět dní.
„Když se byli křižáci Bavorští v několika tisících mimo vědomí a vůli knížete
Ludvíka sebrali a roku 1467 (pozn. autora: správně by mělo být 1468) do Čech
mezi Domažlice a Klatovy vtrhli, proti nim postavivše se rytíř Janovský s pomocníky královskými a s Klatovskými a Domažlickými dne 22. září (15. října)
porazili je u Nýrska na hlavu, zabili pana Kyvolfa i zjímali jich do dvou tisíc, tak
že bohatá kořist nahradila hodně škody od nich spáchané,“ popsal bitvu u Nýrska ve svých Hradech, zámcích a tvrzích českých historik August Sedláček.
V roce 1472 přepadl rytíř Prackendorfer von Lichtenegg hrad Pajrek a vypálil jej. Tehdy hrad držel s okolními statky zřejmě Jan Pajrecký III. z rodu Janovských z Janovic. O rok později zase vytáhla početná česká výprava do Bavorska, kde vyplenila několik vesnic, Zwiesel, předměstí Chamu a několik hradů. 25. října 1473 pak bylo ve Straubingu uzavřeno příměří. Případy menších
loupeživých výprav z obou stran hranice i přesto pokračovaly. Na sklonku září
1474 se objevila u Nýrska bavorská výprava, která přepadla Petrovice, odkud
odehnala dobytek.

Hrad Pajrek na rytině z počátku 19. století.
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Erby Janovských z Janovic, Koců z Dobrše a Švamberků.

V roce 1492 se vzbouřili bavorští rytíři proti vévodovi Albrechtu Bavorskému a žádali o pomoc českého krále Vladislava. Ten vyhověl jejich prosbě
a nařídil pohotovost českých vojsk na 6. února 1492 u Nýrska. K boji však nedošlo, neboť mezitím uzavřel rytířský spolek Löwlerbund s vévodou Albrechtem příměří.
Někteří šlechtici vyhlašovali Bavorům v té době soukromou válku. Mezi nimi
byl například Oldřich Janovský z Janovic, jehož spor pak pokračoval ještě několik dalších generací. Válka měla být odplatou za bavorské plenění v jeho
vesnicích v roce 1450. Když v roce 1464 zemřel, rodové Janovice s hradem
pak držel jeho stejnojmenný syn, který ve sporu pokračoval. Jako nepřítel Bavorů však proslul zejména jeho vnuk Heřman. Ten se v roce 1501 rozhodl pokračovat v rodinné tradici a vést pomezní válku. Do půtek se záhy vložil král
Vladislav, který Heřmanovi válčení zakázal. První pokusy o smír však ztroskotaly a Heřman se dal s třiceti svými zbrojnoši a deseti koňmi do služeb pánů
z Gutštejna, kteří se vrhli do další války s Bavory. Na svém sídle v Janovicích měl podle zpráv, které získával bavorský kníže Albrecht, poskytovat útočiště dalším škůdcům, kteří plenili bavorské vesnice. Heřman se také spojil
s několika městy, která mu slíbila případnou pomoc. To však vyvolalo pohoršení u šlechty. Spory a drobné pomezní války se pak vlekly od roku 1502 až
do roku 1511, kdy se Heřman konečně smířil s králem Vladislavem Jagellonským. Heřman však v loupežích pokračoval i nadále, a tak k janovickému hradu přitáhli nejdříve Bavoři, kteří ho marně obléhali, a pak s královským vojskem Zdeněk Lev z Rožmitálu. Ten už hrad dobyl. Heřman včas uprchl a skrýval se v Bavorsku. Neznámým způsobem pak janovický statek s hradem získal Petr Suda z Řeneč, který se zde připomíná poprvé v roce 1516. Petr Suda
vytvořil na janovickém hradě sídlo lupičského spolku, který řádil v celém Pošumaví. V roce 1520 proto zemský sněm nařídil zajmout Sudu a předvést ho
před soud. Dne 23. října téhož roku proto k Janovicím vyslala své vojenské
oddíly města Klatovy, Plzeň a Stříbro. Vojsko pod hradem leželo až do poloviny listopadu, kdy přitáhly posily vyslané pražskými městy. Petr Suda asi teh13

dy pochopil, že prohrál, a se sedmi muži se mu podařilo z obleženého hradu
uprchnout. Záhy nato, 19. listopadu, se zbytek posádky vzdal.
Na hlavy uprchlíků Heřmana a jeho syna Oldřicha byla zhruba v té době vypsána odměna ve výši 500 kop míšenských dukátů. Suda se po útěku rovněž
ukrýval a později požádal krále Ludvíka Jagellonského o náhradu, která mu
byla nakonec v roce 1523 dána. Heřman z Janovic mezitím plenil dál, ale nakonec i jemu bylo odpuštěno a král mu v roce 1524 Janovice vrátil. Heřman
zemřel před rokem 1536 a janovický statek byl rozdělen mezi jeho syny.
Heřman už v roce 1490 prodal bystřický statek bratrům Přibíkovi a Petrovi
Kocům z Dobrše. Jejich potomci se zde pak udrželi až do roku 1720.
Jan Koc z Dobrše ve druhé polovině 16. století doprovázel se svou čeledí karavany až do oblasti dnešní Svaté Kateřiny, kde je předával ozbrojenému průvodu Němců, a zase naopak přejímal karavany jedoucí z Německa do
Čech. Protože však musel čekat i několik dní, nežli přijede nová karavana, zabavoval se lovem, a to zvláště na bavorském území. To se nelíbilo Bavorům
a docházelo kvůli tomu ke sporům. Předmětem sváru pak byla zejména vyznačená hranice ze záseků do lesních stromů a hraničních kamenů. Koc
z Dobrše nechal vyznačovat nové hranice, sahající hlouběji do bavorského
území, a tak docházelo k dalším sporům.
Ještě v první polovině 16. století osídlení na české straně končilo v oblasti Skelnou Hutí, Matějovicemi a Děpolticemi. Těsně za nimi začínal pohraniční hvozd. Další vlna osidlování v následujících desetiletích směřovala do zemědělsky nejlépe využitelné oblasti dnešní Svaté Kateřiny, Chudenína, Hamrů a Zejbiše (Javorné).

Kaple v Chudeníně ve druhé polovině 20. století.
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Založení Chudenína a Svaté Kateřiny
Část dnešního správního území obce Chudenín spadala do Chodského
panství. V letech 1482 – 1572 měli zástavní právo na chodské vsi od krále
Švamberkové. To prakticky znamenalo, že král své poddané (Chody), zdejší
vesnice a domažlický hrad zastavil, aby touto cestou doplnil chybějící peníze
do královské pokladny. K zástavám docházelo za Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. i za dalších panovníků. Chodské panství, které se rozkládalo mezi Hostouní a Svatou Kateřinou v délce asi 40 km a šířce asi 15 km od
hranic s Bavorskem, oddělovala od bystřického panství řeka Chodská Úhlava, dříve také zvaná Úhlavka Chodová nebo Andělice. Ještě v první polovině
16. století existovaly v oblasti, kde dnes leží Chudenín, jen dvě vesnice (Pocinovice a Lhota), které byly obydleny českými Chody. Zástavní páni Chodského panství pak zakládali i další vsi s českým obyvatelstvem: Fleky, Liščí (obě
vsi byly založeny městem Domažlice ve druhé polovině 16. století), Hadravu
(byla založena v roce 1600), Chudenín, Račín, Snajberk a Starý Prenet. Současně páni na Rýzmberku zakládali ostatní obce v hraničním pásmu – Všeruby, Hyršov, Tanaberk, Studánky a Brůdek. Vsi Červené Dřevo, Maxičky a
Nový Prenet vznikly až v 17. století.
Ves Chudenín byla založena za Švamberků pravděpodobně kolem poloviny 16. století. O její existenci se poprvé dozvídáme z listiny poplatků chodské vsi Pocinovice z roku 1567, která byla uložena v Pocinovicích (dle překladu knihy Josef Blau, Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald,
Pilsen 1935): „Osídlenci z Pocinovic založili Chudenín. Byli to Jan Talián, Jan
Erhutka, Martin Šimek, Červenka, Havel, Talián a Dura. Z těchto první tři platili ročně 20 bílých grošů a následující už jen 2, 4 a 6 grošů. Takže zde byla
3 větší hospodářství a 4 menší. Takto byla založena obec Chudenín, původně zvaná „Na Chudonině“.
Dá se předpokládat, když Chudenínští platili v roce 1567 poplatky vrchnosti, že ves byla založena několik let před tímto letopočtem – snad někdy kolem
roku 1550.
Další záznam o Chudeníně máme z listiny napsané 26. července 1579
na Bystřici. Jde o relaci komisařů o prohlídce chodských vesnic: „Odtud podál a dobře k samé míli přes cizí grunty sou dvě vesnice velké, Lhota a Pocinovice. Ve Lhotě jest lidí osedlých třicet šest a v Pocinovicích padesát devět.
Při těch dvou vesnicích také žádného zlepšení býti nemůže. Než za Pocinovici jest víska nově postavená v lesích a v gruntech královských, slove Chuděníno, v níž jest nyničko lidí osedlých pět, může se jich více osaditi a plat na
ně uložiti. Tu při té vsi a v gruntech královských jest místo čisté, že by se rybník poctivý ve dvě stě kop násady nebo ve tři malým nákladem mohl udělati každému bez škody, mohl by míti na sebe vody spotřebu, a nebezpečenství
od zvodnění nebylo by se potřebí obávati, leda by dopuštění boží přišlo.“
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Další část dnešního správního území Chudenína byla součástí jednak už
zmíněného bystřického panství, Chodského panství a pak dále Královského
hvozdu, který čeští králové rovněž zastavovali. Poprvé se tak stalo za Zikmunda Lucemburského, který se finančně vyčerpal s potlačením husitské revoluce. Královský hvozd tak získali do zástavy Bohuslav a Jan Janovští z Janovic
a Pajreku na Rýzmberce. O sedm let později byl zástavním pánem jen Bohuslav, který směl vybírat i clo v Nýrsku. Bez jednoho roku 150 let pak byl Hvozd
pod správou panství hradu Rýzmberk, které za tu dobu vystřídalo několik majitelů (především Švihovští a páni z Gutštejna). Teprve v roce 1578 ho císař Rudolf II. zastavil Janu V. Popelovi z Lobkowicz a koncem 16. století pak přešla zástava na Kolowraty.
Místo, na kterém vznikla rychta Svatá Kateřina, nebylo osídleno až do druhé
poloviny 16. století. Rychta byla založena na zemské obchodní stezce spojující Čechy s Bavorskem, na nejnižším místě Královského hvozdu při samé zemské hranici – poblíž bavorské vesnice Rittsteig. Zemská cesta směřovala k hranici od Nýrska přes Skelnou Huť a Uhliště.
Nejstarší zprávu o osidlování Svaté Kateřiny máme z roku 1565. Na tomto
území vybírali tehdejší zástavní páni Hvozdu, hrabata z Gutštejna, clo a u řeky
provozovali vápenku. Zde tehdy musela žít i její obsluha. Toto první osídlení neznámého rozsahu bylo v sedmdesátých letech 16. století rozšířeno Jiřím z Gutštejna o čtyři nové usedlosti. V jedné z nich byla dokonce hospoda. Další zástavní pán Hvozdu, Jan starší z Lobkovic, nechal poblíž na Chodské Úhlavě postavit v roce 1582 mlýn. Ve stejném roce se připomíná i sklárna, jejímž prvním
sklářem byl zřejmě Niklas Gerl. Urbář z roku 1617 uvádí, že rychta byla složena ze 17 usedlostí, součástí tohoto výčtu byly i dva mlýny při vápence a Kriegrově dvoře a dvě hospody.

Půdorys kostela sv. Linharta a detaily oken podle Hostaše a Vaňka.
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V letech 1579 – 1621 bylo chodské panství svěřeno do zástavy městu Domažlice. Aby měli Domažličtí větší příjmy, lákali cizince, zvláště z Bavorska, k založení nových vesnic i k dosidlování už existujících. Tímto způsobem byla založena například Hadrava a dosídlen Chudenín. Noví osadníci byli především
protestanti. Chudenín byl přifařen k ultrakvistickému kostelu v Loučimi. Deset
vesnic, které postupně založili Domažličtí, bylo na královských pozemcích a jejich obyvatelé postupně získávali stejná práva jako poddaní v chodských vsích.
Po roce 1600 byla pro lesní dělníky vybudována ves Červené Dřevo.

Znak města Domažlic (uprostřed) a erby pánů z Gutštejna (vlevo) a Lamingenů.

Bída za třicetileté války
Po bitvě na Bílé hoře byli účastníci protihabsburského povstání tvrdě trestáni zejména ztrátou části či veškerého majetku, který pak snadno získávali císařovi oblíbenci. O rýzmbersko-zahořanské panství tak v roce 1621 přišel
prakticky ze dne na den Jindřich Burjan z Gutštejna a mnoho poddanských
vesnic tehdy ztratilo i město Domažlice, které tak pochopitelně přišlo i o zástavní právo na Chodské panství.
Obyvatel Chudenína a okolních obcí se citelně dotkly hrůzy třicetileté války. A to zejména pro blízkost zemských stezek. Už v roce 1620 se po bitvě
na Bílé hoře vracely cestou přes oblast Nýrska bavorské pluky pod vedením
vévody Maxe. Část jejich oddílů v regionu nějaký čas zůstala a loupila. V roce
1631 táhli oblastí vojáci knížete Lotrinského, kteří vyplenili celý kraj. V roce
1632 leželo ve Všerubech Valdštejnovo vojsko a Švédové pustošili Bavorsko. V roce 1634 vtrhli k Nýrsku Švédové pod vedením generála Taupadla, jemuž německé obyvatelstvo v obcích kolem města přezdívalo pro jeho zlé činy
Raubpartl. Pro změnu císařští vojáci řádili v kraji o pět let později, kdy vyplenili královácké rychty Sv. Kateřinu, Hamry a Hojsovu Stráž tak, že všechno ob
yvatelstvo těchto obcí uprchlo do lesů i za hranice a nechtělo se vrátit zpět.
V roce 1641 pokračovali v díle zkázy znovu Švédové, tentokráte pod vedením
generála Verna, v létě pak jiné oddíly generála Wrangela.
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Chodská privilegia a spory
o jejich platnost
Chodové volně užívali pro svoje potřeby bohatství pohraničního lesa.
Především lovili zvěř – zejména ptactvo a ryby. V brtích chovali také divoké včely, volně pásli v lesích dobytek a brali z nich pro svoji potřebu dřevo. To vše však mělo jistá omezení, která zakazovala například kácet určité druhy stromů. Vedle užívání hraničního lesa měli Chodové ve svých privilegiích právo vykonávat řemesla, byli osvobozeni od cel a mýt a v jejich
vesnicích se nesměli zakupovat šlechtici. Je však třeba říci, že Chodové
svá privilegia vykupovali těžkou službou. Navíc byli poddaní jako jiní vesničané, ale pouze s tím rozdílem, že byli poddáni přímo králi, který je, jak
už bylo řečeno, mohl zastavovat.
„Strážní služba Chodů spočívala především v obchůzkách po zemské
hranici. Ty také daly Chodům jméno. Chodové při nich zjišťovali, zda nehrozí nebezpečí nepřátelského vpádu do země, ale hlavně zda nedošlo
k posouvání hraničních mezníků, zda bavorští sousedé netěží na českém
území dříví, nebo se tu dokonce neusazují. Nejtěžší povinnosti nastávaly Chodům v době války. Chodští sedláci tehdy měli společně s Domažlickými povinnost zasekat les a držet trvale stráž na hranici,“ uvádí historik
Eduard Maur.
Už od konce 16. století však jejich význam a funkčnost v době ohrožení
začaly upadat. Chodové však byly přesvědčeni o nedotknutelnosti svých
práv a mylně se domnívali na základě kronikářských fabulací či ústní tradice, že jejich privilegia jsou většího rozsahu. To často vedlo ke konfliktům
se zástavními pány a to už od dob Švamberků.
V roce 1621 bylo panství i s hradem v Domažlicích zastaveno Wolfu Lamingenovi z Albenreuthu a v roce 1630 mu bylo prodáno. To byl i konec
výsadního postavení Chodů. Jakýkoliv jejich odpor Lamingen tvrdě potlačoval. Chodové si sice několikrát stěžovali u císaře, ale jeho rozhodnutí
z let 1628 až 1630 jim nařizovalo slíbit nové vrchnosti poddanství a poslušnost. Po prodeji panství pak navíc Lamingen zrušil chodský soud a převzal
jeho pravomoci. V čele jednotlivých vsí se pak objevili jím jmenovaní rychtáři. Wolf zemřel v roce 1635 a panství pak spravovala vdova, pak nejstarší syn Volf Fridrich (dal se na církevní dráhu) a od roku 1660 Volf Maxmilián, který později proslul jako Lomikar. Rebelie Chodů pak pokračovaly
a jejich privilegia byla zrušena císařem Leopoldem I. Konec veškerých
nadějí a snah na obnovení privilegií přinesla známá poprava chodského
rebela Jana Sladkého Koziny. Chodové se však bouřili a přeli o svá práva
i v průběhu 18. století a v první polovině 19. století, avšak vystupovali jen
proti změnám robotních povinností.
18

Obce ve světle berní ruly z roku 1654
Podle berní ruly bylo v Chudeníně 17 sedláků a jeden zahradník. Nejčastějším příjmením bylo v té době ve vsi Zürhuet (jmenovalo se tak 6 sedláků).
Jedním ze sedláků byl i Leonhart Reusser při jehož hospodářství byl i mlýn
s jedním kolem. Jedno hospodářství bylo pusté a jeho obytná chalupa náležela vrchnosti, která zde ubytovala hajného. „Tato ves jest v mírném položení,
má rolí tertiae classis, luka dobré, stavení tolikéž, živnosti jinší nevedou. Vrchnosti veliký peněžitý i obilný činže dává, že z vlastní půdy vrchnosti vyzdvižena jest. Mlýn velmi zbědovaný, protože vrchnost vodu, která na mlýn šla, do
rybníka obrátila,“ uvádí berní rula.
Ves Glashütten (Skelná Huť) měla 18 sedláků, kteří dohromady obhospodařovali 505 strychů rolí. V době předbělohorské bylo pojmenování vsi Skelná
Huť dosti běžné. Jsou zaznamenány ve Waldheimu a v Grünwaldě (u Tachova), ve Švanenbrircu (u Plané) a více než jedna u Domažlic. Rula z nich však
neuvádí ani jednu, protože zanikly během války.
Na Flekách žilo 8 sedláků, 5 chalupníků a 1 zahradník. Ves se podle berní
ruly rozkládala mezi vrchy na studeném místě. Stavení zde byla v dobrém stavu.
V Kulmu (Uhlišti) bylo 9 sedláků, kteří obhospodařovali 310 strychů rolí.
Ve vsi Hadrava byli 4 sedláci 3 chalupníci a 5 zahradníků. Berní rula ji popisuje jako ves ležící na rovině nedaleko lesa. Chalupy zde byly ve špatném
stavu. Nikdo zde neprovozoval živnost.

Červené Dřevo v první polovině 20. století na kresbě (Josef Zwerenz) z roku 1978.
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Rozvoj osídlení ve Svaté Kateřině
Sklárna, která ve Svaté Kateřině vznikla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 16. století, spotřebovávala velké množství dřeva. Už v první třetině 17. století bylo její okolí zcela odlesněno těžbou a provoz v ní byl proto
zastaven. Na těchto pozemcích pak vzniklo centrum rychty a při silnici zde již
z dřívějších dob stávala gotická kaple sv. Kateřiny (je připomínána v letech
1420 a 1586), nahrazená v roce 1604 kostelíkem.
Vedle zástavních pánů Královského hvozdu do tohoto území zasahovala
i moc města Domažlice jako zástavního pána Chodského panství. Například
za zemskou silnicí u kaple byl založen dvůr, který už spadal právě pod správu Domažlic. Osídlení zdejšího regionu také postupovalo k zemské hranici
i z Bavorska. Dobře nastartovaný rozvoj byl pak násilně přerušen hrůzami třicetileté války, ze které se rychta jen těžko vzpamatovávala.

Školní budova s kostelem (rok 1913) a celnice ve Svaté Kateřině na dobových snímcích z počátku 20. století.
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Pověst o založení kostela v Červeném Dřevě na kresbě Josefa Maiera.

Založení kostela v Červeném Dřevě
Za Lamingenů byl v roce 1676 založen v Červeném Dřevě kostel Panny Marie Bolestné. Zcela dostavěn byl v roce 1680. K založení kostela se
váže pověst, ve které se praví, že při lovu na zboží koutském objevil Volf Fridrich Lamingen, svobodný pán z Albenreuthu, kanovník salzburský a řezenský,
dutý strom. Dutina byla červeně natřena a byl zde položen obrázek s Pannou
Marií. Tento obrázek sem vložili pasáci dobytka z Fleků. Lamingen nakázal
na tomto místě zbudovati kostel a ves zvanou Červené Dřevo.
Založení kostela bylo nutné i z praktického hlediska, protože veškeré vesnice v této části Chodského panství do té doby spadaly pod faru v Loučimi.
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Chodské panství za Stadionů
Volf Maxmilián Lamingen („Lomikar“) zemřel v roce 1696 a v následujícím
roce vdova a obě dcery Chodské panství prodaly Janu Filipu Stadionovi a jeho
bratru Jiřímu Ti jej rozdělili na menší části, a to Chodov, Kout, Zahořany a Všeruby. Svá sídla měli v Chodově a Koutě.
Kolem poloviny 18. století dělilo se stadionské panství na Kout, Trhanov
a Zahořany z hlediska právních poměrů na šest druhů vesnic. První skupinu tvořily vsi s berní povinností uvedené v úředních berních soupisech – sem patřil například městys Nová Kdyně, Klenčí, Všeruby a další. Ve druhé skupině byly vsi
uvedené v berní role z roku 1654 a podrobené berni. Později však byly s ohledem na to, že byly založeny na královské půdě, z berní povinnosti vyňaty, aby do
ní byly v roce 1715 opět zahrnuty. Do této skupiny patřil Chudenín, Fleky, Hadrava, Pláně, Mysliv a Starý Prenet. Zvláštní postavení z pohledu berní mělo Liščí, které bylo pojato teprve až do revisitačního seznamu z roku 1679 – pak bylo
vyňato – a stejně jako předchozí obce opět zahrnuto v roce 1715. Ve čtvrté skupině byly obce, které byly zřízeny na lesní půdě, v páté vsi vystavěné až na počátku 18. století a konečně v šesté byly dvě vsi, které byly přidruženy k Čechám
úpravou hranic z roku 1707. Šlo o Schmalzgruben a Haselbach.

Erb Stadionů.

Bystřické panství v 18. století
Stadionské panství sousedilo s bystřickým panstvím Koců z Dobrše, ke kterému v polovině 17. století náleželo městečko Nýrsko a 13 vesnic: Bystřice,
Úborsko, Hodousice, Milence, Miletice, Skelná Huť, Starý Láz, Uhliště, Stará
Lhota, Běhařov, Blata, Petrovice (nad Úhlavou) a Dubová Lhota.
V roce 1720 koupil od Koců z Dobrše bystřické panství s hradem přestavěným na zámek Karel Richard ze Schmidlinu, který je později rozšířil o statky
Bezděkov, Běhařov, Klenovou, Miletice a Opálku. Neuváženými nákupy se však
zadlužil a byl nucen v soudní dražbě v roce 1730 Bystřici a další statky prodat.
Větší část bystřického panství tehdy koupil jeden z jeho největších věřitelů Karel Jáchym Breda, který však některé jeho části záhy rozprodal. V roce 1755
získal Bystřici Karel Josef Palm z Gundelfingenu, který panství značně rozšířil.
V roce 1839 se novým majitelem panství stal Karel Antonín Bedřich Hohenzollern. Tehdy ho tvořilo 56 obcí.
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Osudy Chudenína a okolních obcí
v 19. století
V roce 1802 se v kraji rozmnožily myši natolik, že zničily veškerou úrodu
na polích. O rok později přišla pro zdejší sedláky další pohroma, neboť napadlo velké množství sněhu, který zůstal dlouhou dobu ležet na polích. Protože už předtím sedláci pásli dobytek na pastvě a neměli seno, museli krmit
dobytek slámou, a když i ta došla, tak i slámou ze slamníků, střech a nakonec oloupávali i kůru ze stromů, aby jim dobytek nezahynul.
Po porážce rakouského vojska v bitvě u Ulmu vtrhlo do regionu v listopadu 1805 na čtyři tisícovky francouzských vojáků. V roce 1809 ustupoval
z Bavorska arcivévoda Karel se svou osmdesátitisícovou armádou k Českým Budějovicím. V době, kdy došlo k bitvě u Vagramu, pokusili se Bavoři,
kteří bojovali na straně Francouzů, vtrhnout na loupeživou výpravu do údolí Úhlavy. Byli však hned na hranicích odraženi rakousko-uherskými husary.
V roce 1811 došlo ke státnímu bankrotu, kdy státovky klesly přes noc na
jednu pětinu ceny. To se také odrazilo na sociálních poměrech obyvatelstva.
V roce 1817 bylo chladné léto a dokonce 24. června padal sníh. V novinách se tehdy objevila zpráva, že jedna třetina světa bude zničena. Mezi lidmi potom nastal velký poprask, někteří se dokonce připravovali na smrt, jiní
strachy utekli do lesů a tam se modlili. Stalo se však jen to, že následkem
neúrody stouply ceny obilí a nastal velký hlad. Kronikáři tehdy zapsali, že
lidé jedli z hladu i trávu.
Silnice z Nýrska do Všerub byla vystavěna v roce 1830. Původně tato dvě
místa spojovala komunikace přes Fleky.
Když se v roce 1854 stalo Nýrsko okresním městem, patřily do nově
vzniklého okresu vedle všech obcí bystřického panství také obce Chudenín, Hadrava, Fleky a Fuchsberg (Liščí). Nýrský okres byl zrušen o 14 let
později.
Ve Svaté Kateřině byla od roku 1816 škola a od roku 1857 fara. Žilo
zde necelých 700 obyvatel, kteří obhospodařovali zhruba 1200 ha pozemků.
V obci byly dvě pily, mlýny, dílna na výrobu šindelů, dva obchody se smíšeným zbožím, čtyři hostince, dále bychom zde nalezli dva kováře, koláře, dva
ševce a dva krejčí. Spořitelna měla ve Svaté Kateřině pobočku a zemědělský sklad. V roce 1890 zde bylo 71 domů, mnoho z nich však byly samoty
a osamělé dvory, kde žilo 417 obyvatel německé národnosti a jeden se hlásil
k národnosti české. V uvedeném roce zde bylo pět mlýnů a dvojtřídní škola.
Od roku 1896 zde působil Spolek protipožárního pojištění pro Svatou Kateřinu a okolí. Svatokateřinský mlýn na Chodské Úhlavě vznikl snad už někdy
v 17. století. Podle mlynáře, který mlýn vlastnil počátkem 20. století se mu
říkalo mlýn Huisenmühle.
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Nejdůležitější událostí v širším regionu druhé poloviny 19. století bylo roku
1876 slavnostní otevření železniční tratě Plzeň – Železná Ruda, z čehož se
zřejmě radovali i obyvatelé Chudenína a okolních obcí, neboť železniční nádraží v Nýrsku bylo na tehdejší poměry nedaleko.
Na Flekách žilo v roce 1860 420 obyvatel ve 45 domech, v 1897 to bylo
již 463 obyvatel a 59 domů. O tři roky později zde stálo už 60 domů, v nichž
bylo evidováno 448 obyvatel německé národnosti a jen sedm české. V této
době zde stály tři mlýny. Liščí mělo v roce 1838 ve 37 domech 284 obyvatel,
v roce 1862 358. V nevelké vsi Červené Dřevo bylo v roce 1890 napočítáno
jen 10 domů s 69 Němci a třemi Čechy. Ve stejném roce bylo ve Skelné Huti
48 domů s 403 obyvateli. Tato obec byla co do počtu obyvatel na sklonku 19.
století ze všech obcí, které dnes spravuje Obecní úřad v Chudeníně, největší.
Byla zde jednotřídní škola. Hadrava měla v roce 1890 29 domů a 193 obyvatel. Zdejší děti navštěvovaly jednotřídní školu.
O stavu Chudenína na sklonku 19. století vypovídá Ottův slovník naučný
z roku 1897, který uvádí: „Chuděníno, chybně Chudiva (Chudiwa), ves v Čechách, hejtmanství Klatovy, okres a pošta Nýrsko, fara Červené Dřevo, 51
domů, 388 obyvatel, kaple P. Marie (z roku 1834), jednotřídní škola, 2 pily,
3 mlýny a donedávna železné hamry. Ves postavena na Královském Hvozdě
kolem roku 1579 a patřila ke hradu domažlickému.“

Ze hřbitova v Červeném Dřevě: podobizna Andrease Riederera z Plání.
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Celkový pohled na Červené Dřevo v první polovině 20. století.

Usedlost v Předních Flecích v roce 1913.

Obyvatelé Chudenína před kaplí a zdejší dobrovolní hasiči - první polovina 20. století.
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Obec počátkem 20. století
a v období první republiky
Soudní politický okres Nýrsko měl počátkem 20. století 16 000 obyvatel.
V Uhlišti bylo v roce 1900 38 domů, ve kterých žilo 219 obyvatel. Byla zde
tehdy jednotřídní školní expozitura, dva mlýny a samota Klausen, kdysi poustevna s kaplí sv. Antonína.
První světová válka zasáhla i do osudů obyvatel Chudenína a okolních
obcí. Většina bojeschopných mužů musela postupně narukovat do rakouskouherské armády, někteří z nich se už nikdy nevrátili. Válka s sebou přinesla
také nedostatek potravin. Chléb a cukr se přidělovaly na lístky a lidem chyběla
i sůl. Poukázky se vydávaly nakonec i na uhlí a šatstvo. Po domácnostech se
také vybíraly kovové předměty a armáda zabavovala i kostelní zvony. Sedláci
museli také odevzdávat slámu a seno.
V září 1918 se objevila epidemie tzv. španělské chřipky, která velmi decimovala obyvatele, během války nedostatečně živené. V říjnu téhož roku se
do Chudenína dostaly zprávy o bouřích a stávkách v Plzni a v Praze. 18. října složila rakouská vojska zbraně a chystala se k návratu domů. Císař Karel
I. sice vydal 16. října manifest o přetvoření Rakouska ve spolkový stát složený
ze států národních, ale pro monarchii bylo už příliš pozdě. Lidé otevřeně hovořili o rozpadu Rakouska a kladli si otázku, zda budou připojeni k Čechám,
nebo k Bavorsku. Chudenínský sedlák Peter Grössl tehdy společně s dalšími založil na základě zmíněného císařského manifestu Národní výbor střední
Šumavy (Volksausschuss für den mittleren Böhmerwald). Grössl se stal předsedou tohoto výboru, který chtěl prosazovat, aby oblast Nýrska a Chudenína byla připojena k Sudetenlandu v rámci německého Rakouska. Prohlášení
o požadavku připojení bylo vytištěno a zástupci výboru se s ním rozjeli do Prahy, Ústí nad Labem a do Vídně. Po vyhlášení Československé republiky však
byla podobným snahám učiněna přítrž. Drobné nepokoje potom potlačili vojáci nové republiky. Chudenín se pak s okolím stal součástí Československa,
i když většina tehdejších obyvatel toto nevítala. Nebylo se také čemu divit, neboť Němci se stali z národnostní většiny v novém státě národnostní menšinou.
První polovina 20. století přinesl i kulturní rozvoj obcí, ve kterých panoval
čilý spolkový život. Opomenout nelze ani významné kulturní osobnosti, které v oblasti působily. Jednou z nich byl učitel, badatel a spisovatel Josef Blau
(narozen 18. srpna 1872 v Horním Nýrsku). V první polovině devadesátých let
19. století vystudoval německý učitelský ústav v Praze a po návratu domů učil
nejdříve v Dešenicích. V roce 1897 byl přeložen na školu ve Svaté Kateřině
a ještě v témže roce na školu v Červeném Dřevě, kde byl jmenován učitelem
první, tehdy nejnižší služební třídy. Zde vydržel až do roku 1907, kdy byl jmenován řídícím učitelem ve Staré Lhotě a později v Nýrsku. Blau se věnoval re26

gionální historii a byl autorem celé řady knih (dvousvazkový Domácí průmysl
a lidového umění na Šumavě, Dějin sklářství na Šumavě a v Bavorském lese
a další), z nichž pro zdejší region byla nejvýznamnější práce Geschichte der
deutschen Siedlungen im Chodenwald. Psal také divadelní hry a byl konzervátorem památek pro území západních Čech. Zemřel 22. října 1960 v dolnobavorském Straubingu.
Z Chudenína pocházel poslanec Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Republiky československé Wolfgang Zierhut. Jeho otec Mathias Zierhut zde měl hospodářství (stavení čp. 26, kterému se tehdy říkalo „Motwenzelhof“ ). Jeho matka Franziska, roz. Stauberová pocházela z Hadravy. Po smrti
svých rodičů žil v Nýrsku, kde působil v celé řadě spolků. Mimo jiné byl i zakladatelem mlynářského družstva (Mühlengenossenschaft) v Chudeníně.
Další zajímavou osobností té doby byl Franz Leitermann, který se narodil 24. července 1894 v rodině řídícího učitele Wolfganga Leitermanna a jeho
ženy Kathariny, roz. Breyové, v Chudeníně jako třetí z jejich osmi dětí. Po
ukončení základního školního vzdělání následovala studia na Královské české zemědělské střední škole v Kadani a poté vstup do služeb knížete z Hohenzollern-Sigmaringen na důchodním úřadě v Bystřici nad Úhlavou, kde působil
od roku 1915 plných třicet let. Leitermann založil v Chudeníně spolu se svými bratry místní skupinu „Landjugend“ a působil i při založení takovýchto skupin v jiných obcích nýrského okresu. Měl zásluhu o zřizování obecních knihoven, o oživování starých lidových zvyků a folkloru i na rozvoji ochotnického
venkovského divadla. Byl členem celé řady spolků a věnoval se rovněž mapování historie.
V letech první československé republiky měl Chudenín necelých sedmdesát domů, mezi nimiž se našlo i několik větších selských usedlostí. Většina
obyvatel byla německé národnosti. Na katastru obce bylo pět mlýnů, dvě menší elektrárny a dvě pily.
Před začátkem 2. světové války měla Svatá Kateřina 98 stavení a 583
obyvatel. V roce 1930 byla ke Svaté Kateřině připojena malá ves Radošín
(Ratschin, Račín), která byla založena někdy v průběhu 17. století. Račín měl v
roce 1910 5 domů a 25 obyvatel, ale v roce 1921 už jen 2 domy a 14 obyvatel.
Ves Suchý Kámen byla v letech 1869 - 1975 s přestávkou v letech 1910
– 1921 osadou obce Sklená Huť a od roku 1975 je integrovanou částí obce
Chudenín.
V roce 1930 měly Fleky 66 domů a 413 obyvatel, z nichž 24 bylo Čechů.
Ve stejném roce bylo v Liščí 59 domů a 321 obyvatel.
V roce 1938 Chudenín stále spadal pod faru v Červeném Dřevě. Byla zde
dvoutřídní německá lidová škola a policejní stanice umístěná v budově staré školy. V obci byly tyto spolky: sbor dobrovolných hasičů, kulturní spolek,
Böhmerwalde spolek, spolek německé mládeže, spolek chovatelů dobytka.
Dále zde provozoval činnost obecní pohřební ústav, stavitel Kordík, truhlářství
Zürhuth, byla zde elektrárna, několik mlýnů a pil, kovář a hostince.
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Odsun německého obyvatelstva
Na přelomu dubna a května 1945 přijeli do Chudenína američtí vojáci. Jejich přivítání bylo asi jako v ostatních převážně či zcela německých obcích
chladné. Navíc osvobození předcházely boje o Nýrsko, kde byl silný oddíl
SS, který chtěl město bránit. Američané měli pozice u Fleků, Sv. Kateřiny a
u Skelné Huti. Zde byla umístěna děla, která 29. dubna 1945 odstřelovala
Nýrsko - zejména továrnu na optiku. Někteří obyvatelé města tehdy přišli o život. Současně Američané na město zaútočili od Skelné Huti. Vojáci SS jim
kladli odpor, ale byli odraženi. Američtí vojáci pobyli v Nýrsku jen krátce a ještě večer se přesunuli zpět ke Svaté Kateřině. Toho využili někteří SSmani,
kteří se do města vrátili a vytrvali zde až do čtvrtka 3. května, kdy je Američané definitivně rozprášili.
Německým obyvatelům byla po osvobození vymezena policejní hodina, po
které nesměli vycházet na ulici. Byly jim vydány zvláštní potravinové lístky
s přetiskem Deutsch. Bez povolení úřadu nesměli opustit obvod svého bydliště ani prodávat cenné věci či části majetku. Pro přehlednou evidenci byli
všichni označeni žlutou páskou.
Problém hromadného vystěhování starousedlíků německé národnosti
v rámci nařízení Postupimské konference a československých vládních dekretů včetně Košického vládního programu nahrazujícího neexistující ústavu poválečného Československa je citlivým místem česko – německých a německo – českých vztahů. „Odsun nebo vyhnání?“ ptá se ve své knize Dlouhá
Ves sušický historik Milan Pokorný a dále zde píše: „Je-li člověk donucen nedobrovolně opustit svůj domov a odejít s několika málo věcmi, pak je vyhnán.
Způsobů, jakými musí odejít, může být více – odvlečení, odtažení, odloučení, oddělení, odsun…
…Sousedé, přátelé, kamarádi a kamarádky z dětství, spolužáci. Občané
zařazení do odsunu, ztratili nejen své domy a domovy, bohužel i hroby svých
nejbližších. Platili krutou daň odsouzení z hlediska kolektivní viny a přijali osud
vyhnanců…
…Jistě mezi odsunovanými by se našli dřívější fanatičtí Hitlerovi a Henleinovi stoupenci, zastánci zničení první Československé republiky a aktivní fašisté a nacisté. Jsou dokonce k dispozici jejich seznamy. Nejsou zdaleka úplné, protože mnoho viníků raději uteklo do Německa hned po květnu 1945
a nečekalo na případné soudy a tresty.“
Většina německých obyvatel byla z oblasti Nýrska odsunuta v jarních měsících roku 1946. Poslední Němci odešli z Chudenína v lednu 1947. Německé
rodiny byly umístěny na nýrském nádraží do vlaků, které je pak transportovaly do sběrného tábora v Železné Rudě – Alžbětíně.
Z vnitrozemí přijížděli čeští lidé osídlit prázdné domy po německém obyvatelstvu už od roku 1945. Novým obyvatelům byly přidělovány dekrety, před28

nostně na prázdné německé nemovitosti. V některých přidělených domech,
odkud ještě starousedlíci neodešli do sběrného tábora, po určitou dobu vedle
sebe obě rodiny žily. Někteří Němci odcházeli i sami mimo organizovaný odsun.
Odsunutí Němci reagovali na vykořenění různě. Někteří přijali nový úděl
a vybudovali si nový domov, jiní se nechtěli s tímto osudem smířit, v dalších
převládla nenávist…
„Ve svých domovech nebyli uprchlíci, jak se zpočátku odsunutým v Německu říkalo, přijímáni s otevřenou náručí. Okupační mocnosti musely vyvíjet velký nátlak na úřady obecní správy, aby se příchozích ujímaly, staraly se jim
o stravu a přístřeší a pokoušely se k nim vzbudit v obyvatelstvu poválečného Německa soucit a sympatie,“ píší ve své knize Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání Eva a Hans Henningen Hahnovi. Na dalším místě pak uvádějí: „Odsunutým se v Německu zpočátku neříkalo vyhnanci, tento pojem se
ujal všeobecně až v polovině padesátých let. Zpočátku byli označováni jako
uprchlíci, protože v prvních letech nebylo každému zřejmé, že se odsunutí
do svých domovů nebudou vracet. Počátkem roku 1949 by se asi 80 % odsunutých bylo vrátilo a mezi jejich novými spoluobčany byla myšlenka na návrat
odsunutých stejně populární. Na Němce z Československa pohlížela v americké okupační zóně zpočátku pouze asi polovina obyvatel jako na německé
státní příslušníky – a formálně se jimi skutečně všichni stali až v roce 1955.
Téměř všichni Němci považovali odsun Němců z východní Evropy za nespravedlivý a protiprávní.“
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Druhá polovina 20. století
V roce 1945 byl vytvořen národní výbor Chudenín, pod který dále patřily
osady: Dvorce, Fleky a Liščí. V roce 1960 bylo provedeno sloučení několika
dalších obcí pod MNV Chudenín. Od té doby pod Chudenín spadaly i obce:
Skelná Huť se Suchým Kamenem, Svatá Kateřina, Uhliště a Hadrava.
Od druhé poloviny čtyřicátých let se začal pomalu rozbíhat nový kulturní
a společenský život obce.
Kulturní činnost byla od roku 1945 organizovaná Osvětovou besedou.
Záhy vznikl ochotnický kroužek. V roce 1948 byl opraven hostinec, který stál
v dolní části obce při levé straně silnice vedoucí na Všeruby.
Požární sbor byl založen záhy po osídlení obce českými lidmi ještě v roce
1946. Požárníci pořádali časté soutěže a z výtěžku si pořizovali postupně
výstroj. Do počátků spolkové činnost v Chudeníně patří také založení myslivecké společnosti. Podle obecní kroniky se v roce 1948 přemnožila divoká
prasata. Prvního divočáka, kterého ulovil Emil Sládek, vystavovali v Nýrsku
v průjezdu hospody U Nejedlých. V okolí kopce Jezvinec byli uměle vysazeni mufloni, ale nevydrželi zde a přesunuli se do okolí Sušice. Také byla uměle vysazena daňčí zvěř a ta se udržela.
14. ledna 1946 byla v Chudeníně otevřena česká jednotřídní škola, kde
byl řídícím učitelem František Havlík. 1. února téhož roku přivítala první před-
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školáky nová mateřská škola v objektu staré školy. Mateřskou školu rovněž
spravoval řídící Havlík. (Více o škole v samostatné kapitole na straně 42)
Výročí osvobození bylo 9. května připomenuto na zahradě předsedy MNV
Stanislava Jarošíka oslavou, na které účinkovali žáci a poslouchal se rozhlas. Oslaven byl také Svátek matek. V Lesním divadle v Nýrsku byly zdejším osídlencům slavnostně předány dekrety na zemědělskou půdu. Na slavnost jeli lidé v ozdobených vozech. 26. května se uskutečnily volby do Ústavodárného shromáždění Československé republiky. V Chudeníně byly tyto
výsledky: Lidovci 28 hlasů, Nár. soc. 28 hlasů, KSČ 24 hlasů, Soc. dem. 17
hlasů. Předsedou MNV byl v tomto roce zvolen za Lidovou stranu Jan Hošek.
Místní národní výbor v Hadravě si v roce 1946 vzal půjčku u Okresní hospodářské záložny v Nýrsku ve výši 25 tisíc Kč na stavbu hasičské zbrojnice.
V dubnu 1947 sehráli ochotníci v Chudeníně svoji první hru Kříž u potoka
v hostinci Josefa Marka. 31. srpna byl otevřen kulturní dům vedle Jindrů, o
jehož opravu se hlavně zasloužil mlynář Pajer. Ochotníci při této příležitosti
sehráli další hru J. Barnáše Lidé v bouři. Otevření ještě předcházel průvod s
hudbou. Také se oslavovalo nabytí samostatnosti ČSR, byla mikulášská nadílka i vánoční besídka.
Po únoru 1948 nastal nástup totalitní moci, která se začala postupně projevovat i v Chudeníně a okolí. Drobní živnostníci, zemědělci, hostinští i obchodníci – ti všichni postupně ukončili svoji živnost.
V únoru 1949 byla provedena slavnostně reorganizace MNV. Předsedou
se stal Stanislav Jarošík. Oslava 1. máje na návsi se nesla v duchu písní
a tanců v krojích, po čemž následoval průvod na hřiště. Lidé si dávali závazky na pomoc budování republiky.
Pomník, který zbudovali obyvatelé Chudenína na paměť padlým vojákům
- občanům - v 1. světové válce v létech 1914 – 1918 při silnici nedaleko školy
byl posléze nepříliš citlivě upraven na pomník s nápisem: „Na paměť osídlení českým lidem”. Původní opracovaný kámen byl tehdy otočen a na původní nápisy byly umístěny kamenné desky s novými texty. Na podzim 2009 byl
památník obecním úřadem zrestaurován do původní podoby.
V roce 1951 byla otevřena škola v Uhlišti.
Zavedení elektrického proudu se Chudenín dočkal v několika etapách
v letech 1948, 1950 a 1953. Obecní elektrárna na stejnosměrný proud, tak
i rozvody byly zchátralé a nedodávaly proud. V posledně jmenovaném roce
byl postaven transformátor na pozemcích Státního statku a postupně se začala provádět elektrifikace. Nejprve byla připojena budova MNV, pak škola.
Do konce roku rozvodné závody napojily na novou síť celou obec.
První osídlenci hospodařili do roku 1948 soukromě na přidělených hospodářstvích. Už v roce 1948 v Chudeníně vzniklo místní strojní družstvo, které
vlastnilo 2 traktory, mlátičku a samovaz. V letech 1954 - 1956 dodávala místní obec asi 800 l mléka a lidé zde obhospodařovali 560 ha zemědělské půdy.
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21. února 1956 9 soukromě hospodařících zemědělců založilo Jednotné zemědělské družstvo (JZD). Rozhodli se pro III. typ, který zahrnoval společné
ustájení dobytka, rozorání mezí a hospodaření na velkých lánech. Jeho prvním předsedou se stal Josef Dvořák. Počátky družstva byly skrovné. Stroje zpočátku nebyly k dispozici a práci na polích obstarávaly koňské potahy.
V roce 1960 byla činnost JZD jako samostatné organizace ukončena a družstvo přešlo pod správu státního statku se sídlem v Nýrsku jako jedna z jeho
farem.
V integrovaných obcích Chudenína se zprvu utvářela pastvinářská družstva, která spadala pod ředitelství Státního statku v Nýrsku. Zde se sdružili osídlenci z Fleků, Liščí a Svaté Kateřiny. Státní statek v Nýrsku byl založen v roce 1950. O dva roky později se jeho ředitelství přestěhovalo do Veselí u Janovic nad Úhlavou, v roce 1960 opět do Nýrska a nakonec, v roce
1976, do Dešenic. V roce 1951 byla postavena stáj pro 100 dojnic ve Dvorcích. Když v roce 1960 přešlo ředitelství do Nýrska, činila již výměra státního statku 3 300 ha.
V padesátých letech se výrazně zvýšila ostraha hranic. Tehdy byl uzavřen
hraniční přechod na Svaté Kateřině a obec se ocitla na okraji hraničního pásma. Později, v sedmdesátých letech se hraniční oplocení s ostnatým drátem
ocitlo až u domků na okraji obce. Ves se zde příliš totalitnímu režimu nehodila
a tak se ji snažil postupně zlikvidovat. Zmizela budova fary a kostel v šedesátých letech vyhodili do povětří českoslovenští vojáci. V období socialismu zde
zanikla většina zástavby. Kostel sv. Kateřiny, který byl zlikvidován v šedesátých letech, kdysi obklopoval hřbitov. Na tomto místě v současné době nalezneme březový hájek. Skromné zbytky hřbitova byly pietně upraveny po roce
1990. Až na část východní strany byla všechna zástavba návsi odstraněna
a její prostor posléze narušilo také napřímení a rozšíření silnice k hranici
v devadesátých letech. Dnes zůstává ze vsi jen několik domů.
Stejný osud potkal i osadu Červené Dřevo. Zdejší kostel Panny Marie
Bolestné s farou 3. května 1953 vyhořel a ve dnech 18. – 20. prosince 1957
byly jeho ruiny odstraněny. Zničen byl i hřbitov, který se kolem chrámu rozkládal. Zkáza čekala také na zdejší přízemní budovu školy.
Na blízkost hranice doplatila i ves Liščí, kde bylo před válkou 55 domů.
Dnes zde zůstává posledních několik domů, většina je jich opuštěných a zřícených.
Tyto tři vesnice byly od padesátých let v těsné blízkosti hraničního pásma
a až do r. 1990 byly jen obtížně přístupné.
O něco lépe dopadla ves Fleky, kde bylo před válkou zhruba 80 domů
a přes 500 obyvatel. Většina zástavby však také postupně zmizela. V Přední chFlecích zůstal pomník obětem 1. světové války na bývalé návsi a několi starších domů. V období socialismu zde vznikly i dvě nevzhledné bytovky
a zemědělský areál. Ze Středních Fleků zůstal stát pouze polorozpadlý
hospodářský dvůr a ze Zadních Fleků dva opuštěné domy.
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Koncem roku 1957 byl instalován v Chudeníně místní rozhlas, který zakoupil ONV a instalaci hradil MNV.
Budova MNV v Hadravě, zdejší hasičská zbrojnice a budova školy byly
elektrifikovány v roce 1959. Současně bylo v Hadravě uděláno veřejné
osvětlení.
V roce 1960 došlo ke sloučení okresů a obcí. K Chudenínu jako střediskové obci připadla Hadrava, Skelná Huť a Uhliště, v nichž byly MNV zrušeny. Předsedou MNV se stal pan Dvořák. 17. srpna 1960 byl slavnostně otevřen opravený a rozšířený kulturní dům. Místní občané na opravě budovy
odpracovali mnoho hodin v rámci „akci Z“. Při otevření sehráli ochotníci hru
Jarní vítr. K tanci a poslechu hrála Starošumavská dechová hudba pod vedením kapelníka Karla Polaty.
Začátkem prosince 1961 byl buldozerem vyhlouben původní rybník pod vsí,
který pak sloužil ke koupání. V tomto roce se započalo v Chudeníně s výstavbou nové zemědělské farmy (dokončena 1962). Skládala se: 1. budova, kde
jsou kanceláře a také místnosti na ubytování pro brigádníky, 2. velkokapacitní
kravín s karuselovou dojírnou, 3. teletník, kde jsou telata na hluboké podestýlce, 4. rampa na mytí traktorů s čerpadlem, 5. dva velkokapacitní seníky s větráky na dosoušení sena, 6. rampa na skládání velkých nákladů z nákladních
automobilů, 7. suška obilí s velkou zastřešenou plochou na uskladnění obilí
a přidružené skladiště obilí se sily, 8. skladiště krmiv a obilí. 9. zastřešená
plocha na odstavení traktorů a strojů, 10. nádrž se stojanem na čerpání naf33

ty. 11. garáže pro traktory, 12. sklad maziv. 13. sklad průmyslových hnojiv.
14. kovárna, 15. dílna opravárenská a truhlářská, 16. sklad předmětů drobné a krátkodobé spotřeby, 17. váha.
V neděli 3. června 1962 byla na nově upraveném hřišti pořádána okrsková soutěž požárních družstev. V Hadravě bylo v tomto roce ukončeno
ve škole vyučování pro malý počet žáků. Ti pak chodili do školy v Nýrsku.
Část školního vybavení převzala škola v Chudeníně. 23. října 1962 v odpoledních hodinách vyhořela stáj na Dvorcích. V přípravně krmiv si hrály děti
a zapálily slámu. Shořela polovina stáje, asi 8 kusů dobytka uhořelo. Několik mužů se při záchraně dobytka popálilo. Škoda byla přes 130 000 Kč.
V roce 1962 byla postavena asfaltová silnice z Nýrska přes Chudenín
na Fleky a Liščí.
Většina obyvatel obce byla ve druhé polovině 20. století zaměstnána na
Státních statcích, v Okule v Nýrsku, ve stavebnictví a u Státních lesů. Obchod se smíšeným zbožím a pohostinství byly ve správě Jednoty se sídlem
v Sušici. Autobus jezdil dvakrát denně do Nýrska a zpět.
V Chudeníně byly dobré podmínky pro včelařství. Působilo zde 9 včelařů, kteří měli asi 50 včelstev.
Sportovní hřiště měnilo své místo celkem třikrát. Nejprve bylo umístěno
na loukách směrem k Nýrsku. Pak bylo směrem ke Flekům. Velkému zájmu se těšil fotbal. Hrávali starší proti mladším. V roce 1965 bylo nově upraveno svépomocí hřiště za potokem. Na hřiště byl později umístěn vyřazený
vagón a k němu byl přidělán dřevěný přístřešek. O hřiště a vagón se starali požárníci a mládež.
V obci byl činný, vedle sboru dobrovolných hasičů (tehdy požárníků),
Svaz žen, Československý řervený kříž se třiceti členy, Svaz mládeže.
V roce 1967 Státní statky opravily na Flekách 4 byty a byl tam postaven
nový moderní kravín pro 100 kusů dobytka.
21. srpna 1968 k 11. hodině přijela do Chudenína dvě ruská obrněná vozidla. Rusové postavili obrněná vozidla napříč silnicí, a tak zablokovali směr
na Všeruby a na Hadravu. Odpoledne přijely 3 tanky, které jely směrem ke
Flekům a rovněž v tomto směru zablokovaly silnici. Také byla zablokována
silnice u mostu na Nýrsko. K večeru přijeli další vojáci a zakopali se na vršku za vsí směrem ke Flekům. Druhý den ráno byli všichni Rusové pryč. Vybudovali velký tábor za Petrovicemi a do Chudenína pouze občas přijeli
a rozhazovali noviny. V polovině listopadu i tento tábor byl zrušen a z celé
oblasti se Rusové stáhli do vnitrozemí.
1. září 1970 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola. Děti byly sváženy z okolních obcí a stravovali se zde i žáci školy.
V roce 1971 byl za 700 000 Kč postaven kulturní dům ve Skelné Huti,
opravena silnice z Uhliště a z Hadravy do Chudenína a instalováno výbojkové veřejné osvětlení ve všech spádových obcích.
V roce 1972 zajišťoval MNV pitnou vodu pro Svatou Kateřinu. Dále po34

kračoval v budování nové panelové silnice do Hadravy. Předsedou MNV
byl pan Dvořák.
Kanalizace v Chudeníně a ve Skelné Huti se začaly budovat v roce
1974. Státní statky dostavěly budovu se čtyřmi byty čp. 10 za 1 100 000 Kč.
Na hřiště byl zakoupen vyřazený vagón.
Do provozu byla v roce 1975 uvedena nová autobusová linka z Nýrska
do Hadravy a zpět 2x denně. Státní statky začaly na Flekách stavět čtyřřadové domky. V Chudeníně a ve Skelné Huti byla dokončena rekonstrukce
kanalizace. Také se upravovala silnice spojující Chudenín se Skelnou Hutí.
V délce asi 800 metrů byly položeny panely a cesta se stala sjízdnou. Materiál na zpevnění podkladu se dovážel z Nýrska. Byl to odpad po zbourání
dolejšího kostela v Nýrsku. Státní statky postavily a daly do provozu velkovýkrmnu skotu na 1200 kusů hovězího dobytka (býků) v Hadravě.
Vodovod v Hadravě se dočkal v roce 1976 rekonstrukce napojením
na nový vodovod pro velkovýkrmnu skotu v délce 650 metrů. S rekonstrukcí
vodovodu se provedla i výstavba nové kanalizace rovněž v délce 650 metrů
a byla nově vyasfaltována silnice v obci.
Po volbách do MNV se stal jeho novým předsedou Stanislav Jarošík.
V roce 1977 byla v Hadravě vybudována požární nádrž. Odpracováno
bylo 1 500 hodin v „akci Z“. V Chudeníně byl opraven starý rybník, který
pak sloužil současně jako požární nádrž. I zde bylo odpracováno 4 500 brigádnických hodin v akci Z. Slavnostní otevření opraveného rybníka se kona-
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lo 28. srpna na jeho hrázi. Součástí otevření byly proslovy, udělení odměn,
hudba, občerstvení i koupání.
Chudenínští vybudovali v roce 1978 před pozemkem mateřské školy plot
s betonovou podezdívkou. Státní statky v tomto roce postavily čtyřbytovku
(čp. 4), ke které patří i kotelna. Do obce zajížděla pojízdná prodejna masa
a do přilehlých obcí pojízdná prodejna potravin. V přísálí kulturního domu
byly jednou za týden promítány filmy ve spolupráci s útvarem Pohraniční
stráže Svatá Kateřina. V Chudeníně a přilehlých obcích byly tyto zájmové
organizace: SSM (Svaz socialistické mládeže), SPO (Svaz požární ochrany), SŽ (Svaz žen), ČSČK (Československý červený kříž), MS (Myslivecká společnost), SPSA (Svaz pro spolupráci s armádou, lidově Svazarm). Při
MNV pracoval i Sbor pro občanské záležitosti. Místní lidová knihovna byla
přemístěna z budovy sídla MNV do budovy školy. Nejpočetnější a nejaktivnější organizací v obci byli požárníci, kterých tehdy bylo 45. Zapojovali se do
mnoha akcí. Svaz žen má 50 členek a pořádá mnoho akcí.
Od roku 1978 je chráněna chudenínská lípa jako krajinná dominanta
a součást památky. Jedná se o lípu malolistou (Tilia cordata), která roste
na návsi u kaple. Obvod jejího kmene měří 552 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 33,5 m (měření z roku 2000). Od stejného roku je chráněna
jako památný strom i lípa v Hadravě. Jde o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), která roste těsně u stavení čp. 16. Obvod jejího kmene měří 592 cm
a koruna stromu dosahuje do výšky 23,5 m (měření z roku 2000).

Budova Mateřské školy v Chudeníně.
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Budova bývalé školy ve Skelné Huti.

Na podzim roku 1979 byla provedena rekonstrukce elektrického vedení
z Nýrska na Červené Dřevo.
V roce 1981 se uskutečnila oslava 35. výročí založení Požárního sboru v Chudeníně, která byla spojena s okrskovou soutěží. Po sčítání lidu
v tomto roce má obec 186 obyvatel a 47 budov, z toho 42 trvale obydlených.
V létě 1983 dostala silnice z Nýrska do Chudenína nový asfaltový povrch. Rovněž byla zrekonstruována kanalizace z návsi k pomníku. Také se
provádělo budování chodníků. Státní statky začaly stavět opět novou čtyřbytovku.
V tomto roce začali také budovat rybáři ze základní organizace Nýrsko nový rybník, který se nachází mezi silnicemi z Chudenína na Všeruby
a na Dvorce.
V roce 1984 pokročila výstavba čtyřbytovky čp. 4, kterou stavěl Státní
statky pro své zaměstnance. V následujícím roce byl dům dokončen.
V roce 1985 byly na novém rybníce dokončeny hráze.
Střecha a fasáda chudenínské kaple se dočkaly rekonstrukce v roce
1986. Byla provedena rekonstrukce prodejny smíšeného zboží, kde byl zvětšen prodejní prostor. Dále pokračovalo budování chodníků.
V lesíku za školou bylo v roce 1987 vysázeno 50 stromků. V prostoru bývalého dolního mlýna byly postaveny chatky. Začala rekonstrukce malé vodní elektrárny. Byly vykáceny ovocné stromy ve školní zahradě a spustila se
výstavba čtyř nových domků typu OKAL.
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Státní statky se v roce 1988 pustily do stavby dalších bytových jednotek
pro své zaměstnance. Také pokračovaly práce na stavbě správní budovy
státních statků (Parlament) a výstavbě čtyř „okalů“ na bývalé školní zahradě. Byla započata stavba čističky odpadních vod. Státní statky ještě započaly s výstavbou nového seníku za teletníkem a MNV začalo se stavbou nové
prodejny potravin proti hospodě.
V roce 1989 se stavěly základy nové prodejny potravin. Státní statek pokračoval ve výstavbě dvou čtyřbytovek pro zaměstnance. V červnu byly domontovány domky typu Okal pro zaměstnance státního statku na bývalé
školní zahradě.

Rozložení zástavby v Chudeníně a okolních obcích v první polovině 20. století.
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Chudenín v současnosti
Devadesátá léta 20. století
Na podzim 1990 se vedení Státního statku přestěhovalo do nové budovy (Parlamentu). Ke konci roku byla dokončována stavba dvou čtyřbytovek.
V březnu 1991 byla otevřena první soukromá prodejna Smíšenka u Presslů.
Kapličku navštívili zloději a ukradli z ní sošku. Rekonstrukcí prošla hasičské zbrojnice a dokončovala se stavba nové prodejny potravin. Také pokračovala stavba přečerpávací stanice k čističce odpadních vod. Byl udělán nový asfaltový povrch silnice z Nýrska. Josef Stráský otevřel první soukromou hospodu U Koníčka.
V Chudeníně a okolních vesnicích spadajících pod zdejší obecní úřad žilo 593
obyvatel ve 190 domech.
Po otevření hranic projevili někteří vysídlení Němci zájem o místa, kde kdysi jako děti či jako mladí lidé žili. To se projevilo už v letech 1990 – 1991, kdy
jejich spolek Víra a domov odkryl základy kostela Panny Parie Bolestné
v Červeném Dřevě a alespoň částečně obnovil hřbitov. V roce 1997 pak spolek
za podpory nadace dlouholetého předsedy Antona Haase a podpory farní obce
Neukirchen b. Hl. Blut základy kostela upravil a instaloval zde informační tabuli.
V dubnu 1992 se uskutečnila kolaudace čističky odpadních vod a jedné čtyřbytovky. Budova, kde sídlil obecní úřad, byla opravena. Obec dokončila část kanalizace. Budova čp. 30 - bývalý mlýn byla vrácena obci jako historická budova
a následně byla prodána. 1. května byla zahájena rekonstrukce silnice z Nýrska
do Svaté Kateřiny. Rovněž budova čp. 40 je vrácena obci jako historická a je opět
prodána novému soukromému vlastníkovi. 28. srpna se uskutečnila přátelská návštěva zástupců obce Oberhofen ze Švýcarska.
Péčí manželů Schneiderových z Dingolfingu z Německa byla zrekonstruovaná
Medvědí kaple a v září slavnostně vysvěcena. Probíhala oprava kostela v Uhlišti. Na místě otáře v prostoru upravených základů kostela v Červeném Dřevě byl
vztyčen dřevěný kříž, který zhotovil pan Reitmajer ze Skelné Huti. Také byl vyčištěn a uklizen prostor hřbitova vedle tohoto zaniklého kostela.
Jednota Sušice uzavřela hospodu v Chudeníně.
Nová prodejna potravin byla v roce 1993 prodána panu Málkovi, který zprovoznil vedle prodejny také pohostinství. Ještě v prosinci však vše opět uzavřel.
V říjnu uzavírá Jednota Sušice původní prodejnu potravin. Byly asfaltovány některé komunikace. V říjnu byly vysvěceny dva zvony kostela svatého Linharta
v Uhlišti. Dne 1. listopadu byl slavnostně otevřen nový hraniční přechod na Svaté Kateřině (na německé straně Rittsteig). Tato ves však zůstala nenávratně téměř zničena kromě dvou domů na bývalé návsi, tří domků při silnici k hranici
a několika izolovaně stojících dalších. Kostel svaté Kateřiny zanikl bez výraznějších stop, zbytky hřbitova byly pietně upraveny po roce 1990. Podobu vsi nám dokládají jen dobové fotografie, obrazy či stavební plány.
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Nejvýznamnější událostí roku 1994 byla série požárů v obci. Než se našel
žhář, tak si obyvatelé sami zorganizovali systém hlídek, neboť se nevědělo, kdy
kde bude hořet. První byl požár vedle sušky lnu 30. srpna. Následoval požár velkého seníku v areálu farmy 31. října. Pak shořela stodola u Majerů 8. listopadu
a 11. listopadu hořela budova u Majerů. Při posledním požáru byl zadržen žhář,
který v této budově bydlel. Důvodem zakládání požárů byla pomsta. 27. dubna
unikla nafta z traktoru chudenínského Agrozetu do řeky Chodská Úhlava. V červnu byl znovu vysvěcen kostel svatého Linharta v Uhlišti. Obec převzala pod svoji správu obecní vodovod.
U kostela svatého Linharta byla v roce 1995 obnovena dávná tradice - žehnání koní, které bylo známo v celém okolí, ale za vlády komunistů zaniklo. Nově
byla vyasfaltována silnice z Chudenína do Hadravy. Za budovou obecního úřadu byly postaveny 3 garáže.
Na Suchém Kameni je od roku 1995 pro svůj vzrůst a jako krajinná dominanta chráněno několik stromů (buk, smrk).
1. března 1996 byl otevřen turistický hraniční přechod pro pěší na Flekách.
Koncem roku koupil pan Špaček novou prodejnu potravin a otevřel zde pohostinství.
V srpnu 1997 byla zahájena celková rekonstrukce kaple. Byla zhotovena nová
střecha, vyměněna okna, opravena fasáda, zhotoven nový chodník a upraveno
okolí kaple.

Kulturní dům ve Skelné Huti.
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Chudenín měl v roce 1997 216 obyvatel, Skelná Huť 146, Uhliště 60, Svatá
Kateřina 19, Hadrava 71, Fleky 76 a Liščí 13.
V domě číslo popisné 4 byla v roce 1998 zahájena výstavba dvou nových podkrovních bytů. O rok později byly zkolaudovány.
Obec se stala v roce 1999 členem Sdružení obcí Úhlava.
V novém tisíciletí
Zastupitelstvo obce rozhodlo v roce 2000 o vybudování víceúčelové budovy
na pozemcích obce vedle školy. V roce 2002 byla její stavba zahájena na pozemku vedle školy. Stavba byla dokončena v následujícím roce. V budově je hasičská
zbrojnice, dvě garáže, klubovna pro hasiče, společenská místnost, dvě kanceláře pro obecní úřad, dva podkrovní byty a potřebné sociální zařízení. Budova byla
slavnostně otevřena 2. srpna u příležitosti poutě. Na programu bylo vystoupení
mažoretek skupiny Modern z Klatov, slavnostní průvod obcí s rekonstruovaným
historickým hasičským vozem taženým koňmi i hudební vystoupení.
V roce 2003 obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí na pořízení tepelného čerpadla pro novou víceúčelovou budovu. Podařilo se získat i další dotaci z Evropské unie na rekonstrukci vodovodu v Chudeníně.
V obci žilo 597 obyvatel.
V roce 2005 obec získala dotaci z Evropské unie na rekonstrukci místních komunikací ve výši 4 milionů Kč. K této sumě obec přidala ze svého rozpočtu 3 miliony a 150 tisíc Kč. Byl položen asfaltový povrch na celkem 5 km místních komunikací v úsecích Chudenín – Skelná Huť, Chudenín – Uhliště a Fleky – Svatá Kateřina.
V rámci pozemkových úprav byly v roce 2006 vybudovány dvě nové cesty, a to
k vodojemu o celkové délce půl kilometru a další, v délce 1,5 km. V Hadravě byla
opravena místní komunikace v délce 900 metrů. Byla zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skelné Huti.
Obec nechala v roce 2008 vyměnit dveře a okna na budově školy a zateplila
její fasádu, půdu i strop ve sklepě. Objekt dostal i novou izolaci. Náklady byly vyčísleny zhruba na dva miliony Kč. V rámci komplexních pozemkových úprav vybudoval Pozemkový úřad dvě nové zpevněné cesty. Šlo o částečnou rekonstrukci staré cesty a vybudování jejího nového úseku u Chudenína. Komunikace je
dlouhá 1,5 km a náklady na její vybudování byly ve výši šest a půl milionu Kč.
Druhá cesta v délce 218 m, která vede k vodojemu, vznikla u Hadravy za milion
a 400 tisíc Kč.
Na podzim 2009 se obecní úřad pustil do oprav 19 poničených křížků na území celého svého správního území a tří pomníků padlých ve světové válce v Chudeníně, Uhlišti a Skelné Huti. Akce byla podpořena dotací z Dispozičního fondu Evropské unie. Celkové náklady byly vyčísleny na 585 tisíc Kč a dotace činila 85 procent.
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Škola
Škola v Chudeníně byla otevřena v roce 1819. Byla to tehdy jen expozitura obecné školy v Červeném Dřevě. Pod tamní farnost spadala i obec Chudenín, která přispívala na učitele v Červeném Dřevě částkou 12 zlatých ročně. Teprve v roce 1848 byla expozitura přeměněna v samostatnou školu s celoročním vyučováním. V roce 1853 byla do Chudenína přiškolena také nedaleká Hadrava. Škola byla umístěna v soukromém domě. Žáků však přibývalo, a tak zdejší zastupitelstvo rozhodlo o postavení nové školní budovy čp. 40.
Slavnostně byla otevřena o pouti 19. srpna 1861. Zpočátku byla jen jednotřídní, následně byla povolena dvoutřídka a časem bylo nutné přistoupit ke stavbě nové a větší školní budovy. Ta byla slavnostně otevřena 19. září 1915. Dosavadní školní budova byla přeměněna na obytnou budovu.
Novou školu navštěvovalo v průměru 80 žáků. Ke konci 2. světové války
sloužila jako ubytovna německých uprchlíků a po jejich vystěhování byla až
do roku 1946 uzavřena.
Po odsunu německého obyvatelstva a po osídlení Čechy bylo v obci 17
dětí, které prozatím chodily do školy v Nýrsku. 14. ledna 1946 byla na přání
českých osídlenců otevřena v obci česká škola. Německé děti zatím do školy
nechodily, protože čekaly na odsun.

Původní budova školy v Chudeníně čp. 40.
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Nová školní budova v Chudeníně v první polovině 20. století.

Prvním učitelem české školy se stal František Havlík, který se jako řídící
učitel ujal vedení správy školy 22. prosince 1945. V budově školy v bytě učitele až dosud bydlel německý učitel Karel Wolf (1892 – 1964). Ten se během
vánočních prázdnin odstěhoval na Přední Fleky a později odešel do Německa. Nejprve byla ve škole provozována pouze jedna třída. K učení ručních prací byla ustavena učitelka E. Papoušková. Náboženství vyučoval nýrský farář
P. Jaroslav Šálek a posléze laická katechetka.
V obci byla ustavena místní školní komise,
které předsedal mlynář J. Pajer. Budova školy byla opravena a obílena nákladem 10 tisíc
Kč. V zimním období bylo zavedeno stravování žáků.
V roce 1948 byla obecná škola přejmenovaná na národní školu. Obecní školní rada byla
zrušena a starost o školu přešla na místní národní výbor. V tomto roce školu navštěvovalo
26 žáků z Chudenína a z Fleků. Děti dostávaly příděly z Mezinárodního dětského fondu
UNICEF - sušené mléko, sádlo, máslo, masové konzervy a kakao.
Ve škole se začalo učit ve dvou třídách v roce
1956. Bylo zde tehdy 37 žáků. Vybavení pro dru- Učitel Karel Wolf.
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hou třídu bylo zapůjčeno ze školy v Nýrsku. O prázdninách byla nově překryta střecha školní budovy. Vedle ředitele školy zde učila ještě učitelka E. Červenková, která byla přeložena od 1. září 1957 na osmiletou střední školu do Železné Rudy. Na
její místo byla ustanovena dosavadní ředitelka národní školy v Uhlišti Marie Havlíková, roz. Kylišová. Manželé Havlíkovi zde působili více než 31 let (až do 30. června 1977).
O dva roky později, v roce 1959, do školy docházelo 44 žáků. Jednomu z nich
se stal vážný úraz. Tehdejší žák Jaroslav Kalbáč si podomácku vyrobil z mazacího
lisu granát, ten mu v rukou vybuchl a utrhl mu pravou ruku v zápěstí a z levé ruky
palec s ukazovákem.
V roce 1961 byl změněn název národní školy na základní devítiletou školu.
Na 40 vzrostl počet žáků v roce 1973. O prázdninách byla tehdy budova školy
obílena z venku a též byly vymalovány učebny a schodiště.
Ještě v roce 1976 byl stále ředitelem školy František Havlík, ale již přesluhoval a tak se v následujícím roce stal novým ředitelem Antonín Daněk, který přišel
na školu z jižních Čech. Rovněž se ujal funkce knihovníka a také ve spolupráci
s pamětníky začal psát kroniku obce. Dále v Chudeníně začala učit učitelka Vlasta Fritzová z Bystřice. O prázdninách byly provedeny ve školní budově opravy rozvodu elektroinstalace, napojen nový ohřívač vody, vymalovány třídy a byt učitele.
Do školy docházelo 35 žáků. Škola navázala družbu s malotřídkou ze slovenské
Temeši v okrese Prievidza. Žáci navštěvovali několik kroužků: zdravotnický, přírodovědecký a požárnický.
Z důvodu malého počtu žáků se v roce 1980 začalo učit jen v jedné třídě.
6. července 1982 bylo rozhodnuto, že se přestane ve škole vyučovat z důvodu nedostatku žáků. Od následujícího roku byla budova zrušené školy využívána
složkami Národní fronty na schůzování, k přednáškám, kurzům a k činnosti zájmových kroužků.
Zásluhou starosty obce Petra Zahrádky se v září roku 1991 opět otevřely dveře chudenínské školy, která byla organizována jako jednotřídní se 7 žáky prvního
ročníku. Její ředitelkou se stala Božena Potužáková. Postupně nabíhaly i další ročníky. Jelikož se budova školy rekonstruovala, výuka probíhala v prostorách mateřské školy. V roce 1994 žáci 1. - 3. ročníku usedli do lavic už v nově opravené škole.
Od školního roku 1992 – 1993 bylo zřízeno jedno oddělení školní družiny. Jako
vychovatelka nastoupila Štěpánka Zahrádková (Kalivodová). Během let se z organizačních důvodů ve školní družině vystřídaly: Jarmila Zahrádková, Stanislava Zíková, Mgr. Šárka Rašková, Jitka Ďurišová a Jarmila Poupová. Po rodičovské dovolené se sem vrátila Štěpánka Kalivodová, jež zde pracuje dosud.
V únoru roku 2000 odešla Božena Potužáková do penze a na místo ředitelky
školy byla jmenována Mgr. Šárka Rašková, která zde působí dosud.
Od školního roku 2001 – 2002 došlo k rozšíření školy na dvoutřídní s 1. – 5. ročníkem. Ve II. třídě (4. a 5. ročník) byla třídní učitelkou Mgr. Jarmila Šubrtová, kterou
po odchodu do penze nahradila v září roku 2006 Mgr. Olga Kodymová. V I. třídě
(1. - 3. ročník) je třídní učitelkou ředitelka školy Mgr. Šárka Rašková.
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V lednu 2003 byla sloučena základní škola s mateřskou školou. Ředitelkou
nové příspěvkové organizace se stala dosavadní ředitelka základní školy Mgr.
Šárka Rašková. Současný název školy je: Základní škola a Mateřská škola Chudenín, okres Klatovy, příspěvková organizace.
Ve škole je několik zájmových útvarů (anglický jazyk, přírodovědný kroužek,
sportovní aktivity). Žáci a učitelé každoročně připravují besídky pro širokou veřejnost. Díky zřizovateli školy bylo u školy vybudováno sportovní hřiště a rekonstrukcí prošla i zahrada mateřské školy. V roce 2008 prošla školní budova celkovou rekonstrukcí. Škola má vypracované školní vzdělávací programy.
Ředitelé ZŠ: František Havlík (1945 – 1977), Antonín Daněk (1977 - 1982), Božena Potužáková (1991 – 2000), Mgr. Šárka Rašková (2000 - dosud).

Žáci chudenínské školy počátkem 20. století a v roce 2000.
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Žáci dvou tříd školy na podzim 2009.

Mateřská škola
1. února 1946 byla otevřena v Chudeníně mateřská škola. Zapsáno bylo
18 dětí české národnosti. Mateřská škola byla umístěna v budově obecné školy.
Správou školy byl pověřen řídící učitel František Havlík. 28. ledna 1946 byla ustanovena učitelkou mateřské školy Miluše Černá. Dále zde učily: Anna Soušková, B.
Dvořáková, Anna Miklicová (Frouzová), Helena Dolejšková (Sudová), jež byla 23.
května 1949 jmenována ředitelkou.
Od 1. září 1951 byla mateřská škola dočasně uzavřena. Její provoz byl obnoven 1. dubna 1952. Jako učitelka zde pak pracovala Anna Sovová, správu mateřské školy měl opět na starosti ředitel národní školy František Havlík (až do června
1958). Od září 15. září 1958 nastoupila Helena Sudová, která byla pověřena vedením správy mateřské školy a od školního roku 1959/1960 se stala její ředitelkou.
Dále zde postupně učily: Lydie Denková, Anna Sovová, Marie Harantová, Božena Kohlbeková (Jarolímová), Jarmila Kollrossová (Zahrádková), Stanislava Zíková, Růžena Urbánková, Anna Bradová a Anna Nováková.
Ve školním roce 1975/1976 se novou ředitelkou stala učitelka Stanislava Zíková. Stávající ředitelka byla na vlastní žádost z funkce uvolněna, ale dále učila. Od
roku 1976 byl učitelský sbor tvořen: Stanislava Zíková (ředitelka), Helena Sudová, Jarmila Zahrádková, Dagmar Kislingerová (Bradová), Soňa Surůvková, M. Týčová (Poštová), M. Večerková, Jana Mojžíšová (Hošková), Věra Trubačová, Jitka
Štípková, Dita Procházková, Iva Bělová, Alena Kohoutová, Věra Žufanová, Olga
Bouzková, Marie Picková a Božena Lepší.
Ředitelky MŠ: Helena Sudová (1959 - 1975), Stanislava Zíková (1975 - 1997),
Jarmila Zahrádková (1997 – 2002), ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Šárka Rašková (2003
– dosud).
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Památky
Kaple Panny Marie v Chudeníně
V roce 1834 byla v Chudeníně postavena kaple zasvěcená Panně Marii.
Tvoří ji obdélná, trojboce uzavřená stavba. V jejím průčelí je zřízen polokruhem zaklenutý vchod. Štít nad ním je trojúhelný. Na bocích najdeme polokruhem zaklenutá okna. Klenba interiéru je valená s výsečemi. Dnes je kaple pěkně opravená (v roce 1997) a udržovaná.
Kaple Panny Marie ve Skelné Huti
Kaple stojí na návrší na okraji obce. Je přístupná po několika schodech.
Jde o prostou stavbu. Na střeše je věžička. Kaple je nově opravená.
Kostel sv. Josefa v Hadravě
Na místě kostela stávala původně kaple sv. Anastázie. Pozdější kostel
sv. Josefa, založený v roce 1878, svým průčelím nápadně kopíruje už neexistující filiální kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Nýrsku (demolice v roce
1973). Stejně jako on má hadravský i kostelík po obou stranách svého novorománského vchodu dvě niky pro sochy světců (dnes prázdné) a nápadná je
i podobnost štítu a umístění sanktusníku za ním i celkového rozložení a členění kostela. Zajímavé je, že nýrský kostel byl také kopií, a to dominikánského kostela sv. Vavřince v Klatovech, který navrhl italský stavitel Marco Antonio Gilmetti. Ten pak postavil zhruba ve stejné době - koncem 17. století - kostel Čtrnácti svatých pomocníků. Hadravský kostel však pochází až z
mnohem pozdější doby. V roce 1883 byl ke kostelu připojen hřbitov.
Kostel sv. Kateřiny
Postaven byl nedaleko starší kaple stejného zasvěcení v roce 1604. V
roce 1740 byla k jeho lodi přistavěna věž a o patnáct let později presbytář.
Kostel spadal až do roku 1788 pod nýrskou farnost. Teprve v tomto roce zde
byla zřízena lokalie. Farním se pak kostel stal v roce 1857.
Loď kostela, na kterou za polokruhovým triumfálním obloukem navazoval
7, 1 m dlouhý presbytář, byla dlouhá 12,5 m a široká 7,2 m. Uvnitř byl hlavní
oltář sv. Kateřiny a dva vedlejší oltáře zasvěcené sv. Vendelínovi a P. Marii.
Na kostelní věži byly zavěšeny tři zvony: z roku 1682 (průměr 0,7 m), z
roku 1769 a z roku 1886.
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Interiér kaple ve Skelné Huti a kostel v Hadravě.

Tři muži uvěznění v kládě. Lidová řezba z 18. století pocházející z kostela v Uhlišti.
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Kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě
Kostel byl založen Lamingeny v roce 1676 a jeho stavba byla dokončena
o čtyři roky později. Chrám, postavený z lomového kamene, tvořila loď (dlouhá 17,7 m a široká 10,59 m) se třemi čtyřhrannými okny na každé straně, zakončená polygonálním presbytářem. Ten měl na všech stranách polokruhová
okna a od lodi byl oddělen polokruhovým triumfálním obloukem. K jižní straně presbytáře přiléhala třípatrová věž korunovaná cibulovou bání s lucernou.
V kostele bývaly vedle hlavního oltáře ještě tři boční. Na kostelní věži byly
zavěšeny tři zvony: nejstarší o průměru 0,75 m z roku 1711, další o průměru
0,58 m z roku 1841 a třetí z roku 1856.
Kostel sv. Linharta v Uhlišti
Kostel byl založen v letech 1420 - 1430, snad už tehdy jako filiální nýrské
farnosti. Vznikl na návrší nad vsí a v průběhu staletí se po stavební stránce
příliš neměnil. Dodnes se skládá z obdélníkové lodi (dlouhá 12 m a široká 8,5
m), k východu orientovaného presbytáře a později k němu ze severní strany
přistavěné sakristie. Postaven byl z lomového kamene a loď i presbytář jsou
zastřešeny jednou šindelovou střechou se sanktusníkem s makovicí. Presbytář je o něco užší než loď a jeho zdivo zpevňuje pět opěráků a prolamuje pět
oken. Od lodi je oddělen triumfálním lomeným obloukem. Severní strana lodi
okna nemá a v jižní jsou dvě okna s lomeným obloukem a jedno menší okénko. Na západní straně loď zakončuje dřevěná kruchta. Strop lodi je plochý,
v presbytáři zaklenutý křížovou klenbou.
Původně byly v kostele dva zvony, jeden z nich datovaný rokem 1517.
V letech 1839 – 1945 byl jeho patronem knížecí rod Hohenzollernů ze Sigmaringen.
Kostel byl v průběhu staletí několikrát poškozen při řádění nepřátelských
vojsk v kraji. 11. července 1934 vyhořel. Požár vypukl v nedaleko stojící chalupě kostelníka. Z chrámu tehdy zůstaly stát jen obvodové zdi a klenba presbytáře. Záhy byl však obnoven a již 15. září následujícího roku znovu vysvěcen. Po roce 1946 se o jeho údržbu nikdo nestaral, a tak se postupně dostal
do stavu, kdy hrozilo jeho zřícení. Jeho rekonstrukce se mohla rozběhnout až
v roce 1990, kdy byla zahájena česko-německá záchranná akce. Díky sbírkám v Německu se podařilo shromáždit na opravu dostatečné množství finančních prostředků.
4. července 1994 byl kostel opět vysvěcen. Každoročně se pak také u něj
koná Jízda sv. Linharta, vždy po slavnosti Božího těla.
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Zbytky náhrobků srovnaných do řady na někdejším hřbitově v Červeném Dřevě.

Kostel v Červeném Dřevě na kresbě a jeho interiér v první polovině 20. století.
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Medvědí kaple
Kaple nedaleko obce Liščí zasvěcená sv. Bernardovi pochází z konce 18.
století. V těchto místech měl být napaden v roce 1720 Georg Kohlbeck z Liščí medvědem. Muži se podařilo po nelehkém boji zvíře usmrtit. Kaple byla po
roce 1948 ponechána svému osudu a obnovena byla teprve v roce 1992, kdy
byly u ní rovněž upraveny tři litinové kříže. U kaple stál také dřevěný památník
(osazený v roce 1937) s obrazem Josefa Maiera z Červeného Dřeva.
Pár kroků odtud se nachází zvláštní uskupení kamenů a skalek, které připomíná svatyni, v jejímž středu stojí dva menhiry (vztyčené kameny). V minulosti
byly na některé z nich osazeny snad plechové tabule s německým textem připomínajících jména padlých v první světové válce z Liščí. Zůstaly po nich jen
prázdné otisky v kamenech.
Místo je zajímavé i z geologického hlediska, neboť jde o skalní výchoz –
amfibolického gabronoritu, který je charakteristickou horninou v jižní části
kdyňského masívu. Lokalita je významná pro poznání geologické stavby domažlického krystalinika a je chráněna státem jako přírodní památka. Některé z kamenů zde však byly postaveny či přemístěny lidskou rukou. Zda se tak
stalo v dávných dobách, ve středověku či někdy později, už asi s jistotou neřekne nikdo. Podle psychotroniků se jedná o místo se silnou zemskou energií.

Kaple sv. Bernarda a její interiér. Zajímavé uskupení kamenů a skalek u kaple.
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Současné spolky obce
Sbor dobrovolných hasičů v Chudeníně
Sbor byl založen krátce po příchodu prvních českých obyvatel 10. listopadu
1945. Ustavující schůze se uskutečnila v hostinci Vojtěcha Málka v Chudeníně. Nově vzniklý sbor měl 20 členů. V osmdesátých letech 20. století měl už
65 členů. V současné době má 47 členů (33 mužů, 2 ženy a 12 žáků).
Od svých německých předchůdců hasiči převzali motorovou stříkačku Flader, která byla později předána státnímu statku ke stáji na Dvorce. Koněspřežný vůz byl v roce 1952 vyřazen a ponechán ve stodole Josefa Dvořáka. Zde
zůstal až do roku 2003, kdy byl několika členy sboru zrenovován a použit v
průvodu obcí při slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice. Od roku 1953
sbor užíval stříkačku PPS 8 (v roce 1970 předána Sboru dobrovolných hasičů
ve Skelné Huti) a od roku 1970 PPS 12. Počátkem padesátých let sbor zakoupil malý nákladní automobil, který v roce 1954 nahradil větším. V roce 1960
chudenínští hasiči získali vyřazenou vojenskou Pragu RN a v roce 1969 další vyřazené vojenské auto Tatra 805. I ta nebyla v užívání sboru dlouho. Pro
náročnost oprav byla po čtyřech letech vyřazena. V roce 1975 zakoupil MNV
od n. p. Okula vyřazenou hasičskou TATRU 805, kterou sbor užíval až do roku
1986. Potom bylo sboru Požární inspekce v Klatovech přiděleno dopravní vozidlo DVS 12 A 30 s veškerým příslušenstvím. Starší stříkačku PPS 12 Chudenínští odevzdali požárnímu útvaru v Klatovech.
Sbor se také věnuje kulturní činnosti - hrály se divadelní hry, pořádaly zábavy a bály či maškarní průvody a zájezdy.
Od roku 2003 mají hasiči kvalitní zázemí v nové hasičské zbrojnici, která je
součástí víceúčelové budovy obecního úřadu.

Koněspřežný vůz chudenínských hasičů.
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Sbor dobrovolných hasičů ve Skelné Huti
Po osídlení obce českým obyvatelstvem byl v obci záhy ustanoven sbor
dobrovolných hasičů. Sbor v následujících letech vytvořil družstva mužů a
žen, která se zúčastňovala hasičských soutěží. Nezapomínalo se ani na práci s dětmi.
V roce 2005 členové sboru připravili důstojné oslavy 60. výročí svého založení, jejichž součástí byl i sjezd rodáků.
Hasiči tradičně provádí každoroční preventivní prohlídky v rodinných domech, pořádají kulturní a společenské akce (maškarní karneval pro děti, silvestrovská veselice…). Sbor provozuje rovněž hostinskou činnost v Hostinci
na návsi (kulturní dům). Nejvýraznější kulturní akcí, kterou hasiči pořádají, je
každoroční sraz harmonikářů. Prakticky po celou dobu existence sboru zajišťují hasiči společně s Českým červeným křížem masopustní průvody, nohejbalové turnaje či cestu pohádkovým lesem pro nejmenší. Výnosy z akcí slouží na další dovybavení sboru i na vylepšení kulturního domu.
V roce 2006 byla opravena hasičská zbrojnice, ve které je umístěna technika (PS 8, PPS 12). Sbor má 42 členů.

Hasičí ve Skelné Huti (foto po polovině 20. století).
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Sbor dobrovolných hasičů v Hadravě
23. března 1946 se do obce Hadrava dostavil okresní velitel hasičstva, aby
se zdejším předsedou národního výboru projednal založení hasičského sboru
a postavení hasičské zbrojnice. Poté předseda národního výboru Martin Toman vzal na dostavění zbrojnice půjčku v hodnotě 20 000 Kč, aniž by věděl,
jak je bude splácet. Sbor si také obstaral čtyřkolovou stříkačku za koně, která sloužila řadu let. V roce 1951 si hasiči začali uvědomovat, že budou potřebovat nástupce, a tak začali s výcvikem mládeže dle možností a dostupnosti techniky. O rok později bylo projednáno a odsouhlaseno zakoupení budovy
čp. 13 pro účely hasičstva, kde byla i vodní nádrž. Ta se musela později opravit. Budova sloužila sboru a občanům mnoho let, ale začalo být těžké ji udržet v provozu, a tak se odsouhlasil její prodej. V roce 1971 získal sbor za aktivní činnost žen stříkačku PPS 12, které užívá dodnes. Nyní se sbor přestěhoval do staré zbrojnice, která prošla rekonstrukcí. V dnešní době má sbor 33
členů, z toho 12 žen.
Dvacet nejaktivnějších členů se schází dvakrát za týden, aby trénovali na
sobotní soutěže. Hadravští hasiči se pravidelně účastní Pošumavské hasičské ligy i dalších soutěží.

Hasičská zbrojnice v Hadravě.
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Resumé v německém jazyce
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Die Gemeinde Chudenín/Chudiwa befindet sich ungefähr 3 km westlich der
Stadt Nýrsko/Neuern und etwa 21 km südwestlich von Klatovy/Klattau, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Vom Inland kann man Chudenín am besten über die Verbindung von Nýrsko nach Všeruby/Neumark erreichen. Die Gemeinde liegt auf einer durchschnittlichen Seehöhe von 478 Metern. Das gesamte Katastergebiet nimmt eine Fläche von 4587 ha ein, davon
beträgt der Ackerboden nur 15 Prozent. Etwa die Hälfte des Katastergebietes
ist bewaldet, einen beträchtlichen Teil nimmt der ständige Grasbewuchs ein.
In der Gemeinde, die neben Chudenín auch die integrierten Ortsteile Fleky/Flecken, Hadrava/Hadrawa, Uhliště/Kohlheim, Liščí/Fuchsberg, Skelná Huť/
Glashütten, Suchý Kámen/Dörrstein und Svatá Kateřina/St. Katharina bilden,
leben 664 Einwohner.
Dieses Gebiet dominiert der Berg Kameňák/Steinwald (751 m.ü.M.), unter
dem sich die Reste der Gemeinden Svatá Kateřina und etwas weiter darunter
Uhliště/Kohlheim und Skelná Huť/Glashütten befinden. Rechts von der Straße
nach Chudenín befindet sich eine Ebene, auf deren Ende die Ortschaft Hadrava zu finden ist. Hinter Chudenín kann man den geraden Rücken des Berges
Lišák/Plattenberg (710 m. ü. M.) sehen. Rechts davon erhebt sich Jezvinec/
Gewintzy (739 m. ü. M.) und noch weiter rechts Orlovická hora/Silberberg (719
m. ü. M.). Durch Chudenín fließt der Fluss Chodská Úhlava/Chodangel, der unweit von der Staatsgrenze zu Bayern entspringt.
Im Mittelalter gehörte ein Teil des heutigen Verwaltungsgebietes Chudenín
zu der königlichen Herrschaft Chodenland. Zwischen 1482 und 1572 gerieten
die Chodendörfer in den Pfandbesitz des Adelsgeschlechtes Schwamberg. Der
König verpfändete seine Dörfer um damit das fehlende Geld in der Kasse zu
ergänzen. Diese Praxis begann schon unter der Herrschaft der Könige Johannes von Luxemburg, Karl IV., Wenzel IV. u.a. Noch in der ersten Hälfte des 16.
Jh. gab es im heutigen Gebiet von Chudenín zwei Dörfer, die von den königlichen Untertanen tschechischer Abstammung (sog. Choden) besiedelt wurden. Die Pfandherren der Chodenherrschaft gründeten schrittweise auch andere von tschechisch sprechender Bevölkerung bewohnte Dörfer: Fleky, Liščí
(beide wurden 1592 von der Stadt Domažlice/Taus gegründet), Hadrava (1600
gegründet), Chudenín und andere. Zugleich gründeten die Herren von Riesenberg im Grenzwald Hwozd andere Dörfer – Všeruby/Neumark, Hyršov/Hirschau, Tanaberk/Tannaberg, Studánky/Kaltenbrunn und Brůdek/Viertl. Der Ort
Červené Dřevo/Rothenbaum entstand erst im 17. Jh.
Das Dorf Chudenín wurde wahrscheinlich Mitte des 16. Jh. gegründet. Seine
Existenz ist zum ersten Mal 1567 in der in Pocinovice aufbewahrten Gebührenurkunde dieses Chodendorfes nachgewiesen (nach der Übersetzung des Buches von Josef Blau Geschichte der deutschen Siedlungen im Chodenwald,
Pilsen 1935). Einen Eintrag über Chudenín kann man auch in der am 26. Juli
1579 in Bystřice/Bistritz geschriebenen Urkunde finden. Es handelt sich um
eine Relation der Kommissare über die Besichtigung der Chodendörfer.
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Das heutige Verwaltungsgebiet Chudenín gehörte neben der Chodenherrschaft auch zu der Nachbarherrschaft Bystřice und zum königlichen Wald
Hwozd, den böhmische Könige auch oft verpfändeten. Zum ersten Mal geschah es unter Sigismund von Luxemburg, dessen Kasse durch die Unterdrückung des Hussitenkrieges erschöpft war. Den Hwozd gewannen Bohuslav und
Jan von Janowitz und Bayereck, Herren auf Riesenberg als Pfandbesitzer. Fast
150 Jahre stand das königliche Grenzgebiet unter Verwaltung der Burg Riesenberg, die während dieser Zeit mehrmals ihre Besitzer wechselte (meistens
das Geschlecht Schwihau von Riesenberg und die Herren von Gutstein). Erst
1578 verpfändete Kaiser Rudolf II. den Hwozd dem Herrn Johann V. Popel von
Lobkowitz und Ende des 16. Jh. ging das Gebiet in den Pfandbesitz des Geschlechts Kolowrat über.
Die Ort, wo das Gericht der „künischen Freibauern“ Svatá Kateřina/St. Katharina entstand, wurde bis zur zweiten Hälfte des 16. Jh. nicht besiedelt. Dieses Gericht wurde an dem Handelsweg, der Böhmen und Bayern verband, an
der niedrigsten Stelle des königlichen Waldes Hwozd direkt an der Landesgrenze unweit des Dorfes Rittsteig gegründet. Die Landstraße kam zur Grenze von
Skelná Huť/Glashütten und Uhliště/Kohlheim.
Die älteste Nachricht über die Besiedlung von Svatá Kateřina/St. Katharina stammt aus dem Jahr 1565. Auf diesem Gebiet trieben die Pfandherren des
Hwozdes, die Grafen von Gutstein, den Zoll ein und betrieben eine Kalkbrennerei am Fluss. Diese erste, von ihrem Ausmaß her unbekannte Besiedlung breitet sich schrittweise aus. Das Grund- und Steuerbuch aus dem Jahr 1617 verzeichnet in diesem Gericht 17 Anwesen, davon zwei Mühlen (bei der Kalkbrennerei und beim Kriegerhof) und zwei Wirtshäuser. An der Stelle der älteren St.
Katharina-Kapelle entstand 1604 eine Kirche.
In den Jahren 1579 – 1621 gehörte das Chodenland unter die Pfandherrschaft der Stadt Domažlice. Um ein höheres Einkommen zu haben, lockte die
Stadt als Pfandherr zahlreiche Ausländer, vor allem aus Bayern, damit sie neue
Dörfer gründen und die bestehenden weiter besiedeln. So entstand z.B. der Ort
Hadrava, in dieser Weise wurde Chudenín bevölkert.
Nach 1600 wurde das Dorf Červené Dřevo/Rothenbaum für die Waldarbeiter aufgebaut. Unter der Familie Lamingen, die die Chodenherrschaft im 17. Jh
in ihren Besitz gewann, wurde 1676 in Červené Dřevo die Kirche der Schmerzensmutter gegebaut. Nachdem Wolf Maxmilian Lamingen im Jahre 1696 gestorben war, gewannen die Brüder Johannes Philipp und Georg Stadion die
Herrschaft.
Die Herrschaft der Familie Stadion lag an der Herrschaft Bystřice/Bistritz,
die der Familie Koc von Dobrš gehörte, zu der auch die Stadt Nýrsko/Neuern
und 13 Dörfer, unter anderen auch Skelná Huť/Glashütten und Uhliště/Kohlheim gehörte. 1720 kaufte Karl Richard von Schmidlin die Herrschaft von Bystřice. Er verschuldete sich aber durch unüberlegte Einkäufe und musste Bystřice
mit anderen Gütern in einer gerichtlichen Versteigerung 1730 verkaufen. Einen
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größeren Teil kaufte einer seiner größten Gläubiger Karl Joachim Breda, der jedoch einige Güter verkaufte. 1755 gewann Bystřice Karl Josef Palm von Gundelfingen, der die Herrschaft hingegen beträchtlich vergrößerte. 1839, als die
Herrschaft in den Besitz von Karl Anton Friedrich Hohenzollern geriet, zählten
56 Gemeinden dazu.
Nach der Niederlage der österreichischen Armee in der Schlacht bei Ulm fielen rund etwa viertausend französische Soldaten im November 1805 in das
Gebiet ein. 1809 zog sich der Erzherzog Karl mit seiner achtzigtausendköpfigen Armee aus Bayern nach České Budějovice/Budweis zurück. In der Zeit,
als es zur Schlacht bei Wagram kam, versuchten Bayern, die auf französischer
Seite kämpften, im Tal von Úhlava/Angel einen Raubzug zu unternehmen. Sie
wurden aber gleich an der Landesgrenze von österreichischen Husaren abgewehrt.
In Svatá Kateřina/St. Katharina wurde 1816 eine Schule und 1857 eine Pfarrei errichtet. Es lebten hier fast 700 Einwohner, die etwa 1200 ha Land bewirtschafteten. Im Ort gab es zwei Sägewerke, Mühlen, eine Werkstatt für die Schindelherstellung, zwei Spezereiwarengeschäfte, vier Gasthäuser, weiterhin wirkten hier zwei Schmiede, ein Radmacher, zwei Schuster und zwei Schneider.
In Fleky/Flecken lebten im Jahr 1860 420 Einwohner in 45 Häusern, 1897
waren es schon 463 Einwohner in 59 Häusern. Drei Jahre später standen hier
schon 60 Häuser, in denen 448 Einwohner deutscher und nur sieben tschechischer Nationalität erfasst wurden. In Fleky standen damals drei Mühlen. Liščí/
Fuchsberg bewohnten im Jahr 1838 284 Einwohner in 37 Häusern, 1862 waren
es 358 Einwohner. Im kleinen Dorf Červené Dřevo/Rothenbaum wurden 1890
nur 10 Häuser mit 69 Deutschen und nur drei Tschechen registriert.
Über Chudenín gibt Ottos Konversationslexikon im Jahr 1897 folgendes an:
„Chuděníno, falsch Chudiva (Chudiwa), Dorf in Böhmen, Hauptmannschaft
Klatovy, Kreis und Post Nýrsko, Pfarrei Červené Dřevo, 51 Häuser, 388 Einwohner, Marienkapelle (aus dem Jahr 1834), Einklassenschule, 2 Sägewerke, 3
Mühlen und bis unlängst Eisenhammer. Das 1579 im königlichen Wald Hwozd
gebaute Dorf gehörte zur Burg Domažlice.
In Uhliště/Kohlheim standen im Jahr 1900 38 Häuser, in denen 219 Einwohner wohnten. Es gab hier damals eine Expositur der Einklassenschule, zwei
Mühlen und den Weiler Klausen, einst eine Klause mit der St. Antonius-Kapelle.
Der erste Weltkrieg griff auch ins Leben der Einwohner von Chudenín/Chudiwa und den nahe liegenden Gemeinden ein. Die meisten kampffähigen Männer mussten nach und nach zur österreich-ungarischen Armee einrücken, einige von ihnen kehrten nicht mehr zurück. Der Krieg führte auch zu einem Mangel an Lebensmittel. In der zweiten Hälfte des Jahres 1918 sprachen die Menschen offen über den Zerfall von Österreich und stellten oft die Frage, ob ihr Ort
Böhmen oder Bayern angegliedert werden sollte. Der Bauer von Chudenín,
Peter Grössl, gründete zusammen mit anderen den Volksausschuss für den
mittleren Böhmerwald. Sein Ziel war es, das Gebiet von Nýrsko und Chude58

nín dem Sudetenland als Österreich anzugliedern. Trotz dieser Bemühungen
wurde Chudenín und Umgebung der Tschechoslowakei angegliedert, obwohl es die meisten Einwohner nicht gut hiessen. Dies verwunderte kaum, denn
Deutsche wurden im neuen Staat von einer nationalen Mehrheit zueiner nationalen Minderheit.
Vor dem Beginn des zweiten Weltkrieges gab es in Svatá Kateřina/St. Katharina 98 Häuser und 583 Einwohner. 1930 wurde der Gemeinde das kleine Dorf
Radošín (Ratschin, Račín), das im Laufe des 17. Jh. gegründet wurde, angegliedert. In Račín lebten 1910 25 Einwohner in 5 Häusern, aber 1921 gab es hier
nur 2 Häuser mit 14 Einwohnern.
1930 standen in Fleky/Flecken 66 Häuser mit 413 Einwohnern, von denen
24 Tschechen waren. In demselben Jahr lebten in Liščí/Fuchsberg 321 Einwohner in 59 Häusern.
Im Jahr 1938 gehörte Chudenín/Chudiwa weiterhin zur Pfarrei in Červené Dřevo/Rothenbaum. Es gab hier eine deutsche zweiklassige Volksschule
und eine im Gebäude der alten Schule platzierte Polizeidienststelle. In der Gemeinde wirkten folgende Vereine: Freiwillige Feuerwehr, Kulturverein, Verein
Böhmerwalde, Verein der deutschen Jugend, Verein der Viehzüchter. Daneben betrieben hier das Gemeindebestattungsinstitut, Baumeister Kordík und Tischler Zürhuth ihr Gewerbe. Es gab hier auch ein Kraftwerk, einige Mühlen und
Sägewerke, Gasthäuser und ein Schmied.
Am Ende des zweiten Weltkrieges – an der Wende vom April zum Mai 1945 –
kamen amerikanische Soldaten nach Chudenín. Ihre Begrüßung war, wie auch
in den anderen, überwiegend deutsch besiedelten Gemeinden, eher kühl. Die
meisten deutschen Einwohner aus dem Gebiet von Nýrsko wurden im Frühjahr 1946 abgeschoben. Die letzten Deutschen verließen Chudenín im Januar
1947. Deutsche Familien wurden mit Zügen vom Bahnhof in Nýrsko/Neuern
in das Sammellager in Železná Ruda-Alžbětín/Eisenstein-Elisethal transportiert. Schon seit 1945 kamen Tschechen aus dem Inland, die die leer stehenden
Häuser der deutschen Bevölkerung besiedelten.
1945 entstand der Nationalausschuss Chudenín als eine neue Verwaltungseinheit, zu der die Ortschaften Dvorce/Höfen, Fleky/Flecken und Liščí/Fuchsberg gehörten. 1960 wurden noch einige andere Ortschaften dem Ortsnationalausschuss (MNV) angegliedert. Seit dieser Zeit gehörten zu Chudenín auch
die Gemeinden Skelná Huť/Glashütten mit Suchý Kámen/Dörrstein, Svatá Kateřina/St. Katharina, Uhliště/Kohlheim und Hadrava/Hadrawa.
Seit der zweiten Hälfte der vierziger Jahre begann das neue Kultur- und Gesellschaftsleben der Gemeinde zu erblühen.
Noch im Jahr 1946, bald nach der Besiedlung der Gemeinde von Tschechen,
wurde die Feuerwehr gegründet. Am 14.1. 1946 wurde die tschechische Einklassenschule, deren Oberlehrer František Havlík wurde, eröffnet. Am 1. Februar desselben Jahres begrüßte der neue Kindergarten im Objekt der alten Schule die ersten Vorschulkinder.
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Ab Februar 1948 trat die totalitäre Kommunistische Partei die Macht an,
was sich schrittweise auch in Chudenín und dessen Umgebung bemerkbar
machte. Kleine Gewerbetreibende, Landwirte, Gastwirte und auch Geschäftsleute beendeten nach und nach ihre Tätigkeit.
Am 21. Februar 1956 gründeten neun privat wirtschaftende Landwirte die
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (JZD). 1960 wurde die Tätigkeit von JZD als einer selbständigen Organisation beendet und die Genossenschaft ging in die Verwaltung des Volkseigenen Gutes in Nýrsko, als eine
von seinen Farmen, über.
In den fünfziger Jahren wurde der Landesgrenzschutz bedeutend strenger
organisiert. Der Grenzübergang in Svatá Kateřina/St. Katharina wurde damals
abgesperrt und die Gemeinde geriet in die Nähe der Grenzzone. Später, in
den siebziger Jahren, entstand eine Abzäunung mit Stacheldraht direkt am
Ortsrand. Das Dorf passte nicht zu den Absichten der totalitären Macht, und
wurde nach und nach liquidiert. Deshalb sind die Pfarrei, Kirche und auch die
meisten Häuser verschwunden. Auch die Ortschaft Červené Dřevo/Rothenbaum wurde vom gleichen Schicksal betroffen. Die hiesige Kirche der Schmerzensmutter mit der Pfarrei brannte am 3. Mai 1953 aus und die Ruinen wurden 1957 beseitigt. Der Friedhof, der sich bei der Kirche befand, wurde auch
vernichtet.
Auch für das Dorf Liščí/Fuchsberg, wo vor dem zweiten Weltkrieg 55 Häuser
standen, wurde seine Lage an der Landesgrenze schicksalhaft. Bis heute blieben hier ein paar letzte, meistens verlassene und verfallene Häuser erhalten.
Nach der Wende, in den Jahren 1990-91 entdeckte der deutsche Verein
Glaube und Heimat die Fundamente der Kirche der Schmerzensmutter in Červené dřevo/Rothenbaum und erneute teilweise den Friedhof.
Auch die St. Bernhard-Kapelle und die Kirche in Uhliště/Kohlheim wurden
renoviert. Am 1. November 1993 wurde der neue Grenzübergang in Svatá Kateřina/St. Katharina feierlich eröffnet. Bei der St. Leonhard-Kirche in Uhliště
wurde 1995 eine alte Tradition, die Segnung der Pferde, die in der ganzen Umgebung früher bekannt war und während der kommunistischen Zeit unterging,
erneuert.
Im Jahre 1997 lebten in Chudenín/Chudiwa 216, in Skelná Huť/Glashütten
146, in Uhliště/Kohlheim 60, in Svatá Kateřina/St. Katharina 19, in Hadrava/
Hadrawa 71, in Fleky/Flecken 76 und in Liščí/Fuchsberg 13 Einwohner.
2003 wurde ein Mehrzweckgebäude neben der Schule in Chudenín seiner Bestimmung übergeben. Im Haus befindet sich ein Spritzenhaus, 2 Garagen, ein Klubraum für die Feuerwehr, 2 Büros vom Gemeindeamt, 2 Dachgeschosswohnungen und Sanitäreinrichtungen. Im Jahre 2008 wurde das Schulgebäude renoviert, wobei die Kosten auf etwa zwei Millionen Kronen veranschlagt wurden.
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Pomníku padlým v první světové válce v Chudeníně byla v roce 2009 navrácena původní podoba.
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