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CHUDEROV

(Groß Kaudern) - 340 - 363 m n. m. - Ves na Chuderovském potoce (Säubach) ústícím pod Božtěšicemi
(Postitz) v Klíšský (Bradenbach, Brandenbach), do nějž
se u bukovského dřevařského závodu vlévá Bílý (Lattenbach, Sauermilchbach). Leží v mělké kotlině levobřežního
Středohoří, 3 km sev. od ústeckého centra, na již. úpatích Pozdrav z Chuderova - vyd. Papírnictví Heinrich
Reinisch, Ústí n. L. (odesl. v pátek 10. 6. 1904)
Čepce (Heuberg) (478 m) a Radešína (Gratschenberg)
(550 m), z jihu chráněna Dobětickou podkovou (Auf dem Brande): Erbenova výšina (Am Brand), též
Malý Brand (Kleinen Brand) (401 m), Velký Brand (Große Brand) (436 m) s Kozí strání (Ziegen Leite)
a Dobětická výšina (Winterleite) (459 m).

Před pol. 14. stol. patřila tvrz rytíři loupežícímu na lužickosrbské stezce (Sorbenweg, Łužyska droga) v Jílovském údolí (Eulautal).
Ústečtí ji na podzim 1348 spálili, dodatečné drážďanské požehnání (12. 12. 1348) Karla IV. (* 14. 5. 1316 Praha - † 29. 11. 1378
Praha) platilo i pro Stradov (Straden), Přestanov (Priesten) a Jílové (Eulau). Název (ještě po válce Chuděrov) je snad odvozen od
Chudery (příp. -ov, lidí chuděrových). Zřejmě zabavené jmění přešlo poč. 70. l. 14. stol. na Ejvana (Ivana) z Chuderova, r. 1375 je
od Jakoubka z Oslovic a Jindřicha Hungera koupil za 135 kop českých grošů s ročním platem, poddanskými dvory a polnostmi
Božtěšic. V l. 1391 a 1392 Ivan držbu u komorního soudu obhájil a 12. května svědčil Janu z Vartenberka při prodeji Střekova
(Schreckenstein). Poslední zpráva pochází z r. 1408, kdy působil jako půhončí (výkonný posel) dvorského soudu. Nástupcem vzpomínaným 25. 4. 1429 ohledně všebořických práv bratří Koldiců (Kolditz) byl snad
příbuzný Tlumek, pravděpodobně tedy Jan z Chuderova jmenovaný 20. 3. 1444
v přiznání souseda Rynolta z Lungvic na Doběticích (Doppitz) (1381 Rynolt
de Dobieticz). Syn - asi také Jan zv. Šesták (rodu ves náležela v l. 1429 - 82), do
r. 1426 majitel Bukova (Pockau) - figuruje ‘z Chuderova’ jen u projednání (1456)
odúmrtí po Markétě, vdově po Zdimíru ze Sedlce. Statek po r. 1493 začleněný
do Všebořic (Herrschaft Schöbritz) utržil (1526) od Glaců ze Starého Dvora
(Althof) a na Klíši (Kleische) Jan z Lungwitz a Jílového (Johann von Lungwitz),
jenž s Ústeckými vedl spory (1528 a 1543) o pozemek Lada (Lade, Laaden).
Kol. r. 1546 zemřel a majetek přešel na poté se podělivší (1546) syny Jetřicha
Statek se údajně rozkládal na návsi, při hos- a Albrechta, s jehož dcerou Markétou ves vyženil (1569) Wolf Zoldan († 1609)
tinci U Zeleného stromu (Zum grünen Baum) (Soldan) ze Štampachu (Steinbach u Chebu [Eger]).
Chuderov byl nazýván Velký již r. 1587 za Volfa Žoldána Štampacha z Štam…z druhé strany obchod Franze Richtera a
neomítaná obecní výklenková kaple (u au- pachu, na Všebořicích, kdy svědčil na závěti Petra Trmického z Milíny (Mühlen?),
tobusové zastávky l. 18 a 20 [1936]) sv. Jana v 90. l. však získal Všebořice, s nimiž jej spojil. R. 1603 přiznával berni ze VšeNepomuckého (* 1340 - 50 Pomuk - † 20. 3. bořic, jež do r. 1615 držel syn Jan Albrecht a záhy daroval dceři Esteře provdané
1393 Praha) z 18. stol., v půlkruhové nice za Jana Heřmana Kelbla z Gejzinku (Johann Hermann). Ten už dříve vlastnil
plastika nejznámějšího českého mučedníka Habrovice (Johnsdorf), zapletl se ale do stavovského odboje (1618 - 20) proti
zpovědního tajemství s 5 zářícími hvězdami Ferdinandu II. (* 9. 7. 1578 Štýrský Hradec [Graz, Gradec] - † 15. 2. 1637 Vídeň)
1
kol hlavy, křížem a palmovou ratolestí. Zchát- a konfiskací (23. 6. 1623) přišel o /3 jmění… Zamotaný vývoj detailně zachycuje
ralá kamenná barokní stavba - přibl. 1x 1,5 m PhDr. Jiří Úlovec v knize Hrady, zámky a tvrze na Ústecku - Ústecká vlastivěda (širší než hlubší), vysoká cca 2,5 m - s rovným sv. III. (Město Ústí n. L. 2002). Berní rula (1654) udává 10 chalup, 5 sedláků a 5
závěrem a bosovanými stěnami (završena drobných rolníků (zahradníků), Kartograf J. K. Müller uplatňuje termín Gros
obloukovou klenbou, korunní římsa bohatě Kautern (1720), I. (Josefské) vojenské mapování z l. 1764 - 68 (rektifikace 1780
zdobena zubořezem a perlovcem) byla - 83) registrující 8 sedláků, 32 zahradníků a 17 koní Gr: Kautern; II. Františkovo
(1836 - 52) vykazující 40(?) duší a 6 stájí s ubytovací kapacitou pro 80 mužů
r. 1967 zbourána (snímek z r. 1916).
a 6 koní Gross Kaudern. Stejně tak J. G. Sommer, jenž v 1. dílu monografie
Das Königreich Böhmen (vyd. 1843 - 44 v Praze) zaměřeném na Litoměřicko
(Leitmeritzer Kreis) popisuje dědičný dvůr a ves se 217 osadníky v 39 staveních
přifařených k Žežicím (Seesitz). R. 1794 byla pole rozprodána a dvůr zanikl.
Ještě prý r. 1840 byly patrné zbytky budovy a okružního příkopu s valem. Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech z r. 1843 (resp. 1847 - Lith. Krapf
u. Winter C.) prezentují: Gross Kaudern mit der Ortschaft Gatschken (Kočkov)
in Böhmen / Leitmeritzer Kreis. Bezirk Schöbritz (Všebořice); 2. tereziánský
katastr (1748 - 57) katalogizuje 6,2 viničného strychu (korce) dominikálního
(1,78 ha), zatímco Josefský (1785) 1284 čtverečné sáhy (0,46 ha). Před r. 1848
obec patřila spojenému panství březnicko-všebořickému (Allodial-Herrschaften
…z idylické scenerie zbyl jen kaštan koňský Priesnitz und Schöbritz), jehož posledním majitelem byl Adolf Benno, hrabě von
(jírovec maďal, Aesculus hippocastanea)… Ledebur-Wicheln (* 14. 6. 1812 Křemýž [Krzemusch] - † 20. 10. 1886 Křemýž),
(čtvrtek 9. 6. 2011)
v l. 1850 - 1960 byla připojena ke Kočkovu (Gatschken). Území odvodňuje
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6 potoků: Ptačí (Niesenbahnerbach) a Chuderovský vtékají do Bíliny (Biela), Červený
(Leukersdorfer Bach) ve vsi Modrá (Riegersdorf) do říčky Jílové (Jílovský potok - Eulabach, Eulau, Eulaer Bach), Pekelský (Leinischbach, Hölle), Neštěmický (Osterbach)
a Lužecký (Königsbach, Luschwitz Bach) do Labe. V l. 1836 - 1946 (1954) fungoval
obecní úřad s archivem (1894 - 1954 kniha hlášení o pobytu osob + seznam obyvatel
dle čp. pro Chuděrov a Neznabohy), 1928 - 44 Společenství pro elektrifikaci, 1945
- 75 Místní národní výbor (1945 - 48 evidence osob, 1949 - 75 zápisy ze schůzí rady
a pléna), 1946 - 49 záložna Kampelička, 1948 - 54 Akční výbor Národní fronty (1946
seznamy německého obyvatelstva), 1950 - 64 Jednotné zemědělské družstvo a 1968
Chuderov, pahorek Haderkoppe, Hader- - 69 Československý svaz žen. Katolická obec přifařená k Žežicím čítala s Novým
kuppe (401,7 m) (Hader = svár, hádka, Kočkovem (Neu-Gatschken), Ovčárnou (Schäferei) a tzv. Malou Ovčárnou (kleinen
rozepře, půtka, váda, rozbroj) - ‘Karte des Schäferei) 715 obyvatel (716 ve středu 17. 5. 1939) v 79 domech, na nádraží a poštu se
Kreises Aussig’ (Prof. H. Blumtritt, 1939) chodívalo do Ústí, do školy v Žežicích i Ústí. Dle mnichovského krajanského sdružení
Heimatfreunde Aussig odtud pochází např. polír Willibald Fritsche (* 1891 - † 2. 12.
1964 Seligenstadt v Hesensku); z hospody Zum Jägerheim (V Myslivně) Maria a Emil
Schumel (* 1897 - † 25. 6. 1965 Traunreut); oběť krušnohorské uranové těžby, rolník
Ernst Kühnel († 1949) atd. Prvotní půdorys vzal za své novější výstavbou, r. 1961
byl připojen Chuderovec (Klein Kaudern), Žežice a Sovolusky (Soblitz), od r. 1980
zahrnuje i Libov (Lieben), Chuderovec, Mlýniště (Leinisch), Radešín (Gratschen),
Lipovou (Spansdorf), Žežice, Neznabohy (Niesenbahn) a Sovolusky, náleží sem i
Ovčárna (r. 1921 s 9ti domy). Nyní ves kromě Chuderovce s osadou Neznabohy
zahrnuje i Libov, Lipovou, Radešín a Žežice spolu se Sovolusky, k pondělí 3. 7.
Kříž sváru, na který poukazuje (1922) 2006 tu žilo 850 obyvatel. Zachovala se zemědělská usedlost čp. 17 z 2. pol. 19. stol.
článek Zankkreuz bei Großkaudern s hrázděným patrem a bedněným štítem. K dispozici je mateřská škola, knihovna i
(Zank = hádka, spor, svár, váda ap.) hřiště. Zajisté nejproslulejší fotbalista FK Chuderov je Jiří Jarošík (* 27. 10. 1977 Ústí
v 2. č. čtvrtletníku (str. 48) Beiträge zur n. L.) (2005 - 06 Chelsea FC a Birmingham City FC, 2006 - 08 Celtic Glasgow aj.)
Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bez- a víceméně starousedlíkem doc. MUDr. Otto Trefný, CSc. (* 9. 2. 1932) - primář
irkes (Příspěvky k historii okresů Ústí II. chirurgického odd. kr. nemocnice, od r. 1958 čl. zdravotní komise VSLH ÚV ČSTV
a Chabařovice), jenž se spolupracovníky (Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy), lékař juniorské hokejové
(od r. 1921) vydával gymnaziální kantor, reprezentace, od r. 1967 mužstva ČSSR (1972 vyznamenán Za vynikající práci, 1985 Za
badatel a historik PhDr. Franz Josef zásluhy o výstavbu), od r. 1981 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění…
umlauft (* 11. 7. 1883 Lipová [Spans- žel též agent, tajný spolupracovník a důvěrník s kr. jm. Oskar a Jarda (sv. 7860, 12947 či
dorf] - † 8. 11. 1967 Marl u Bayreuthu). 786004 III. odboru 1. odd. StB v Ústí n. L.) Přes Radešín vede značená stezka (3,7 km)
se 3 vyhlídkovými altány, raritou je studánka z pískovce. Od restaurace Na Kopečku
(Zum Sonnenstrahl - U Slunečního paprsku, resp. Na Výsluní) ubíhá lesní cesta k rozhledně (401 m) Erbenova vyhlídka (Kaiser
Franz Josef Turm, Alexander Erben Warte). Silničky v kopcovitém terénu jsou vhodné pro cykloturistiku.
Poblíž 2 malých obecních rybníčků stával u požární zbrojnice Mariánský sloup z r. 1702 (později v horních partiích zlomený) a nedaleko i mohutná památná lípa v rozsoše se zvoničkou, Při cestě k Žežicím, pod pahorkem Haderkoppe (Hader = svár, hádka, rozepře,
půtka, váda, rozbroj), pak tzv. Zankkreuz (Zank = hádka, spor, svár, váda ap.) Dva nádherně tesané kříže z dílny chabařovického
kamenosochaře Jenatsche se nacházely poblíž Ovčárny. - F. J. Umlauft
Chuderov (Gross-Kaudern), ves v Čechách, hejt., okr. a pš. Ústí n. L., fara Žežice; 44 d., 210 ob. n. (1890). R. 1548 seděl zde
na tvrzi Albrecht z Lungvic, r. 1587 Volf Žoldán ze Žampachu, za něhož připojen Ch. ke statku všebořickému. - Ottův slovník
naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí. Dvanáctý díl. Ch – Sv. Jan. - 1897. Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze
Zde na větru a svahu orná půda vždy trpěla vyluhováním i odplavováním a stávala se chudší. Proto asi říkali majiteli Chuděra
a jeho dvoru Chuděrov. Za Karla IV. majitel chuděrovského statku přepadal na olupoval kupce na zemských cestách, jistě především
na blízké Solní cestě. Za trest přitáhli Ústečtí z rozkazu krále, zmocnili se tvrze a statku a zapálili je. V 15. století byl majitelem
Chuděrova rod Šestáků, brzy potom byl připojen k panství všebořickému. Roku 1794 byly pozemky velkostatku rozprodány
a dvůr zanikl - František Pinc (* 3. 4. 1901 - † 26. 10. 1982) - Výlety Severočeským krajem - Severočeské krajské nakladatelství
(Liberec [Reichenberg], 1961)
V době rozkvětu zde byly 2 rybníky, tzv. Kruhový (u čp. 43), kde se jezdilo na lodičkách, druhý v ploše Rybničních luk (Teichwiesen)
užíván jako rybí sádky. Ještě před sto lety byla patrná hráz. - Helena Borská (* 14. 6. 1928 Mnichovo Hradiště [Hradiště nad Jizerou Münchengrätz] - † 16. 5. 2004 Ústí n. L.) - Poznámky k historii města Ústí n. L. - 1. vyd. (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 2005)
Rozvadění a smíření bratři. V Doběticích a Chuderově bývaly tvrze rytířské a k nim příslušné dvory hospodářské. Kdysi
majetek společný, byly tvrze i dvory mezi dva bratry rozděleny. A jak to tak už mezi dědici bývá, neshodli se ani tito dva bratři
o dědictví a oba uplatňovali nárok na jedno pole. Naděje na smírné vyřízení nebylo, a proto se sjednotili, aby spor byl rozhodnut
soubojem. V ustanovený den a hodinu se oba dostavili na určené místo. Ale když už zbraně proti sobě zvedali a do očí si pohlédli,
vypadly jim zbraně z rukou, které si na důkaz smíření podali. Aby sporný pozemek mezi nimi nesvárů nevyvolával, darovali jej
kostelu v Zezicích, v němž jsou také pochováni. Na mezi sporného pozemku dali postaviti kříž kamenný, a pojmenování kříže
i pozemku až do našich dob na bratrský spor upomíná. - František Cajthaml-Liberté - (* 30. 3. 1868 Suchomasty - † 3. 5. 1936
Bystřany [Horušany, Wisterschan]) - Sto pověstí, bájí a příběhů severočeských - vyd. (1924): Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Hybernská 7, Praha II.) - Antonín Svěcený (* 1. 1. 1871 - † 12. 12. 1941)
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