
Chudř ,je obec ležící -l7 ki|ometrů

,iihoýchodně od okresnÍho města M|a.
dá Bobshv, na hranici se sousedním
okresem Nymburk. Na ýchodě ji ob-
klopují husté lesy a na západě úrodná
po|e. zabtá katastrálnÍ p|ochu číta,jící
312 he|tarů, na kteých žije'|72 stá|Ých
ob) /atel.

PrVniZmínka o VSi je z roku 131B, kdy
se dočitáme o v|adi'kovi Zdis|avu z Chu-
c]IŤe, který se svýr,n bratrem VšeS]aVem
ze So|ce zahájiIi dědictviv So|ci a Chudr?i
p|oti praž5|(ýln |<anovnilŮnr, rlajtctm

I 'rel'e rdu i o M, r-l , h \ oo( ., \ 'ri,/(l

Západní části, byla rnalá tvrz obklope-
ná vodou a rybnrky. I když je dnešní tvr-
riilc dd\l.o ,/J.,liLlc, rt,, lou, e -tpzr horr.ln
a do nim rybnilem je patrný obrys te.
rénnůo útvaru'

\ cPŽ.l.|.. (u]tuttlt''t p.-rra.e|' el .

dovaném ma8istrátem n1é5ta M|adá Bo-
e\d\ re \ Churlrir rlcTaz, p,<l.orro,.y
Votivní křiž, jenž je datován rokem
,1794. Nacháze]í 5e zde však i da ší hjsto.
|icky cenné objekty, jako napřrt|ad kap.
Iička zasvěcená Panerrce Marii, da|ši
2 |<řižkv a ponrni'k pad|ým V 1' a 2' světo'
vé vá|ce.

Vc.n;. 1o t. ||i|Žp po,l.'ubrl iryz-
narlným rodákem DaIiborem Pokor-
rrým, jenž se sta| uznáVaným V |iteratuře
a ma|řstvi Ve své knize ,,Hostinec u svor.
nosti,,dokonce pGe o sVé mi|ované Chu-
d íři-

od jara do podzimu probi1-lá v obci
čilý rekreační polryt chatařú a chaIu.
pářÚ, kteři zde naš|i svůj druhý donov'
Ýlje zl v |.|'.| zc '. ' 

e|. 'pacnt ob]a*
ti Jabkenicka a Loučeňska je rla|ebná
krajina zastoupena h|avně dubovo.bu.
kovými |esy, které jsou bohaté na horrby
a d" (r p.nr plodr. \c rolne krdli.e j\oL
r.nah aclrt' lryrr pr'l"m lrvole I d\nl
poro.tv. lor,Li d pd.trr) krpre mdll
re rolné přriodo'-nn) \yzndm pJo /\er

CHUDIR
a ptactvo. Tvoří přirozený přechod mezi
ornou prrdou a vyššítrva|oLl Zelení.

VýZnamnou ro|i hraje rybnični sotr
stava Loučeňské obory' Z vodních nádrží
.roL, r k;ta.lrU ohr n r,.onrkr Vrbi, kor1,
DUbnický, a dá|e obecní DoeŽalka, Ká-
lek a dva Písáky.

V oko|í vsi se nachází spousta míst,
která stojíZa náVštěVu' Pouhé 2 ki]omet.
ry \a\prne .p rozkllda oo'( jJhk.ni, e.

|<de se tL|rista můŽe podívat do Muzea
Bedřt ha \rn.tanr IPnro hLd.on ge1iJ.
zde žiL u své clcery pos|ednich deset |et

-reho z,,ota. V.r-rur6<19'11 je mozne
se projít r' Jabkenické oboře a pobýVat
na mistech, kde se procháze| a kompo-
no\a| dó hiu' hi' |pder z r".i' h ro1lyz.
namnějších umělců.

V obci je bohaté kr.rltr'rrni a spo|e-
Čenské děni Místní obecni Úřad pod-

poruje Sbor dobrovo|ných hasičů' spo-
]e|' rihatu' MitnI tt,Jp |]L iČt. o dal.''
H|avné hasiči dosahuji v posiední době
výborných výs|edků v požárrric|<érn spor.
lU' DrL,/s|\J ÍŤ')zu, ),én':|e i de.r 'e
na soutěŽich umisťují vŽdy na předních
mrstecn.

Výše uvedené rzace se ve spo-

Jupráci s obcí podíejí také na pořádáni
a|<ci pro děti i dospělé. Tradiční jsou
os|avy dne děti miku|ášská besíc]ka,
nraškarní a veIjkonoční zábavy, vitání ob.
čánkŮ a děti do prvrli třÍdy, a rlnoho
da]šich' KaŽdoročně se pořádaji p]esy
a lo nec nr zaba,. i. K lpt* lo a ,li\ tldn't ..ou,/.

sá] místnÍho pohostin5tVí nebo kIu|lov.
na o|]ecnÍho úřadu, která má kapacltu
30 irist.

Tradiinrn .e sl"lo por.rdjr-r tLtr r..tle

v no|rejbaIrr. Na pořádání sporbVnich
akcí obec vyrrŽívá hřiště, v jehož blíztos.
ti by| nedávno vybudován dětský |<oUtek'

obi anu''r, d|e i ná\ (l.v1 \u'l,l s'oU,,I
hostinec, bohuže| bez rnožnosti ubyto-
váni veřejná l<nihovna a da|ší

Ob.r r' Úrad :'d|t 
' 
e l 'a.tr oudo'. a,

jehož součásti je k|ubovna se sociá|níll
zarrTpnrm. \nihor na a hr. L :. i zlrrojr i, e.

Neda]eko vsj prochází červená tu
|istická Značka, která návštěvní<y dove.
de k ponr.\u .larreho .odu fu.rpn
berkůak jednomuznejVětšich |abyrintárii
!p -r:tsdnt l-vtupp na /dm,(L Lo.r,-".
znarr m ilcr \t r ky ^r rod"m [hur r Tar su.

Cyklistům jisté přijde vhod značena
cyklostezka č.5|o 143'
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