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Jarní 1/2023 

 

 

Vážení a milí spoluobčané,  

právě držíte v rukou první vydání našeho obecního zpravodaje s názvem Cheznovák. Ve zpravodaji se 

budeme snažit informovat Vás o aktuálním dění v naší obci, o tom, jaké akce proběhly a jaké se chystají, 

o aktualitách z obecního úřadu, z našich spolků a organizací a v neposlední řadě zveřejňovat Vaše 

příspěvky či podněty.  

Cheznovák bude vycházet čtvrtletně, a to v březnu, červnu, září a prosinci. Mimo tištěné verze je také 

elektronicky sdílen na webových stránkách obce. Uzávěrka dalšího čísla bude vždy uvedena na zadní 

straně zpravodaje, předpokládaným datem bude vždy konec předchozího měsíce (únor, květen, srpen, 

listopad), nicméně uzávěrka může být posunuta např. z důvodu konání nějaké akce apod. 

Své příspěvky můžete zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu cheznovak@email.cz, případně 

osobně/poštou doručit na Obecní úřad. Vydávání zpravodaje se řídí Pravidly pro vydávání obecního 

zpravodaje Cheznovák, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 15.12.2022 a jsou zveřejněny na 

webových stránkách obce. 

Věřím, že se zpravodajem budete spokojeni a najde se velké množství autorů z řad občanů, kteří svými 

příspěvky přispějí k vytvoření příjemného a zajímavého počtení.  

V tomto čísle se můžete těšit např. na: 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Taušová, redaktor 
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Zprávy z obecního úřadu 

POPLATKY V ROCE 2023 

ODPADY 

- Fyzická osoba (trvalý pobyt) 700,- Kč 

- Rekreační objekt   700,- Kč 

- ÚHRADA DO 30.6.2023 

PSI 

- První pes      50,- Kč 

- Druhý pes a každý další  150,- Kč 

- ÚHRADA DO 30.6.2023 

Úhrada poplatků v hotovosti na OÚ Cheznovice 

nebo na účet č. 2423381/0100, variabilní 

symbol: č.p. nebo č.E. 

ODEČET VODOMĚRŮ 

Žádáme občany a majitele rekreačních objektů,  

aby nahlásili na Obecním úřadě v Cheznovicích  

STAV VODOMĚRU  

nejpozději do 31.3.2023. 

Můžete nahlásit:  

osobně na OÚ, telefonicky (tel. 371 793 407) 

nebo e-mailem (cheznovice@cheznovice.eu) 

ÚHRADU je možno provést v HOTOVOSTI na OÚ 

nebo PŘEVODEM na účet č. 2423381/0100, 

variabilní symbol: č.p. nebo č.E. 

Částku k úhradě sdělíme jakýmkoliv  

z výše uvedených způsobů. 
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022 

PŘÍJMY (zaokrouhleno) 

- Daňové příjmy  13 851 240 Kč 

- Nedaňové příjmy    5 693 690 Kč 

- Přijaté dotace  35 709 880 Kč 

- CELKEM PŘÍJMY  55 254 800 Kč 

VÝDAJE (zaokrouhleno) 

- CELKEM VÝDAJE  57 339 490 Kč 

Stav finančních prostředků obce k 31.12.2022 

- Základní běžný účet   3 895 536,46 Kč 

- ČNB   50 268 034,06 Kč 

- ČSOB     2 261 490,30 Kč 

- Pokladna         0,00 Kč 

- CELKEM   56 425 060,82 Kč 

- Úvěrový účet            - 39 323 869,41 Kč 

 

 

STATISTIKA ZA ROK 2022 
Občané s platným trvalým pobytem 

Počet obyvatel k 1.1.2022  716 

Přistěhovaní    24 

  16 mužů a 8 žen 

Narození    7 

  5 chlapců a 2 dívky 

Odstěhovaní    14 

  7 mužů a 7 žen 

Úmrtí     7 

  2 muži a 5 žen 

Počet obyvatel k 31.12.2022  726  

 

 KNIHOVNA CHEZNOVICE  

Provozní doba:  

KAŽDÝ SUDÝ ČTVRTEK 15.00 – 17.00 hod.  
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POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2022 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 168 600,00 Kč 

Kompenzační příspěvky 41 876,53 Kč 

Dotace na výsadbu stromů – Státní fond životního prostředí ČR 77 972,00 Kč 

Hasiči – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 20 550,00 Kč 

Hasiči – Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR 10 200,00 Kč 

Kanalizace – Plzeňský kraj 5 000 000,00 Kč 

Volby – Zastupitelstvo obce 32 000,00 Kč 

Volby – Prezident 9 400,00 Kč 

Investiční dotace – kanalizace – Státní fond životního prostředí ČR 30 304 281,06 Kč 

 

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2023 (LEDEN – ÚNOR) 

Investiční dotace – kanalizace – Státní fond životního prostředí ČR 7 153 537,80 Kč 

 

BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (POROVNÁNÍ 2021–2022) 

 2021 2022 

objem Kč objem Kč 

V
Ý

D
A

JE
 

TKO (odvoz popelnic) 206,26 t 532 590 Kč 201,18 t 567 353 Kč 

Objemný odpad 12,20 t 29 903 Kč 9,64 t 31 480 Kč 

Nebezpečný odpad 3,92 t 19 490 Kč 2,10 t 14 299 Kč 

Tříděný odpad – celkem  44,18 t 

132 120 Kč 

39,15 t 

206 625 Kč 
Plast 15,19 t 13,82 t 

Sklo 12,89 t 11,95 t 

Papír 16,10 t 13,38 t 

Kontejnery na textil 4,32 t 1 089 Kč 3,50 t 726 Kč 

Likvidace bioodpadu 248,61 t 189 420 Kč 292,00 t 167 208 Kč 

Kuchyňský olej 0,28 t 605 Kč 0,12 t 605 Kč 

CELKOVÉ VÝDAJE 475,59 t 905 217 Kč 508,54 t 988 296 Kč 

 CELKOVÉ PŘÍJMY  523 924 Kč  624 461 Kč 

 Doplatek z rozpočtu obce  381 293 Kč  363 835 Kč 
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Informace připravily zaměstnankyně Obecního úřadu 

UZAVÍRKA SILNICE A PŘESUN AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

Od 1. března do 30. června 2023 je z důvodu výstavby kanalizace UZAVŘENA SILNICE  

od vjezdu do obce od Strašic až k výjezdu z obce směrem na Olešnou. 

Z tohoto důvodu byla od 6. března PŘESUNUTA AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA  

do prostoru „U Zájezdku“. 

Platí pro oba směry! (Olešná-Hořovice, Strašice-Rokycany-Plzeň) 

Autobus, který odjížděl v 6.40 hod. do Mýta, byl ZRUŠEN. 

Z Mýta a do Mýta možný pouze spoj na objednání: 

Mýto, náměstí → Cheznovice, rybník: odjezd 9.10 hod. z Mýta 

Cheznovice, rybník → Mýto: odjezd 9.20 hod. z Cheznovic 

(Možné objednat na tel. č.: 725 100 725 / 311 653 777 / 702 219 444) 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE KONANÉ DNE 7.3.2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

▪ Výsledky hospodaření obce za 1/2023 

o Příjmy: 4 364 820 Kč 

o Výdaje: 6 111 150 Kč 

o Stav fin. prostředků: 55 483 015,14 Kč 

o Úvěrový účet: - 40 000 000 Kč 

▪ Dodatek ke smlouvě – asfalty Z7 

▪ Záměr pronajmout restauraci a ubytovnu v LD 

(Vybráno z usnesení zastupitelstva, neuvádíme pravidelné nebo opakující se body  

jako jsou kontrola usnesení, schválení programu apod.) 

 

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ 

▪ Finanční příspěvky místním organizacím 

o Myslivecký spolek – 4 000 Kč 

o Chovatelé PH – 4 000 Kč 

o Český svaz včelařů – 4 000 Kč 

o Mladí hasiči – 20 000 Kč 

o Klub důchodců – 16 000 Kč (z rozpočtu) 
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▪ 9.7.2020 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí 

▪ 25.11.2020 – Vydáno stavební povolení 

▪ Březen 2022 – Zahájení stavby 

▪ Celkové náklady – 137 milionů Kč bez DPH 

o Dotace ze SFŽP – 63,75 % ≐ 87 milionů Kč 

o Dotace z Plzeňského kraje v roce 2022 – 5 milionů Kč 

o Úvěr – 40 milionů Kč 

▪ V letošním roce opět zažádáno o dotaci z Plzeňského kraje ve výši 5 milionů Kč 

▪ Kanalizace v nové obytné zóně – 3 397 927,72 Kč – hrazeno z rozpočtu obce 

Přehled stavebních prací k 28.2.2023 

 Celková délka/počet Hotovo Zbývá 

Hlavní kanalizační řad 6.657 m 4.275 m 2.382 m 

Revizní kanalizační šachty 268 ks 145 ks 123 ks 

Kanalizační přípojky 
2.038 m 350 m 1.688 m 

269 ks 58 ks 211 ks 

Vynaložené náklady v Kč 
k 28.2.2023 

64 731 876,79 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Informace a foto: Obecní úřad & Stavbyvedoucí p. Hemerka 

 

Probíhající výstavba kanalizace 
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V letošním školním roce navštěvuje naši základní školu 34 žáků, rozdělených do tří tříd.  

I. třída - 1. a 5. ročník, II. třída – 2. a 4. ročník, III. třída – 3. ročník. 

V mateřské škole máme 35 dětí ve dvou třídách. Mladší děti – Krtečci, starší – Sluníčka.  

KRMÍME ZVÍŘÁTKA 

V lednu se děti ze školky vydaly na dopolední výlet do lesa nakrmit zvířátka. 

       

       

 

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE 

16. ledna tohoto roku navštívily děti z naší školky a školy místní hasičskou zbrojnici. Provedl nás velitel 

zásahové jednotky Josef Huml spolu s Jaroslavem Markem. Předvedli nám hasičská auta, jejich vybavení 

a příslušenství, které si děti měly možnost vyzkoušet. Následovala prohlídka vnitřních prostor hasičárny. 

Děti si vyzkoušely hasičskou výstroj a výzbroj. Na závěr jsme si prohlédli klubovnu, kde nás zaujaly 

vystavené poháry a diplomy našich hasičů. Během celé exkurze chlapci ochotně odpovídali na všetečné 

otázky dětí. 

 

Základní a mateřská škola 

Cheznovice 
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AKCE „BEZPEČNÝ PES“ 

23. února 2023 proběhl ve škole a školce zábavně-naučný program „Bezpečný pes“. V první části se děti 

naučily znát řeč psího těla, jeho mimiku a rozpoznat psí varovné signály. V další části se seznámily 

s konkrétními situacemi ze života, do kterých se mohou dostat při kontaktu s cizím psem. Naučily se, jak 

tyto situace řešit a jak se v těchto případech chovat. Osvojily si techniky, které jim pomohou chránit 

důležité části těla a zároveň se naučily, jak takovému útoku psa předejít. Všem se program velice líbil. 

     

Plánujeme další akce, ale o těch až příště.     Pracovníci ZŠ a MŠ Cheznovice 
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Vážení čtenáři dovolte, abych vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů obce Cheznovice  

a s výjezdovou jednotkou SDH. Náš sbor byl založen 3. 5. 1903 po velkém požáru v obci, kdy vyhořelo 

kolem staré školy několik statků. Letos bychom měli oslavit 120. výročí založení, ale z důvodu stavebních 

prací v obci jsme vše odložili na příští rok. O vedení sboru se stará zvolený výbor. Naší činností je represe, 

vychovávání nové generace hasičů (máme 22 mladých hasičů), pořádáme tradiční ples, soutěže pro děti, 

obecnímu úřadu vždy vypomáháme s kulturními akcemi. Také máme soutěžní družstvo žen, které obec 

reprezentuje. Děkujeme Obecnímu úřadu, že nám přispívá na činnost mladých hasičů. 

Výjezdovou jednotku SDH ze zákona č.133/1985 o Požární ochraně 

zřizuje obec. Jednotka je složena z lidí, kteří jsou zároveň členy SDH 

a o její financování se stará obec ze svého schváleného rozpočtu. 

Naše jednotka je kategorie JPO III tzn., že máme dobu výjezdu do 

10 minut od nahlášení a působnost i mimo obec (okolní obce 

v okresech Rokycany, Beroun, CHKO Brdy). Máme celkem 15 členů, 

jež jsou proškoleni jako velitelé, strojníci, obsluhy motorových pil, 

nositelé dýchací techniky. Staráme se o svěřenou hasičárnu  

a veškerou techniku v ní uskladněnou.  

Máme celkem 3 zásahová vozidla:   

• cisternu CAS 30 Tatra 815 S2VH s objemem vody 9 m3 z roku 2017 

• cisternu CAS 20 Škoda 706 RTHP s objemem vody 3,5 m3 z roku 1976 

• dopravní automobil Avia A31 DA 12 s přenosnou motorovou stříkačkou z roku 1987 

Samozřejmě disponujeme další drobnější, ale neméně potřebnou technikou: čerpadla, motorové  

a rozbrušovací pily, elektrocentrály, odvětrávací ventilátor a spoustou technických prostředků potřebných 

k zásahu. 

Během roku se účastníme školení pořádaných HZS (kurzy velitelů a strojníků, dýchací technika, 

zdravověda, požáry lesních porostů, skládek, automobilů, dálková doprava vody atd.) 

Od začátku roku jsme měli dva výjezdy na vyžádání operačního střediska:  

1. 1. 2023 v 0:35 – požár trávy „v Brodu“ 

5. 2. 2023 v 17:20 – odstranění stromu hrozícího pádem na silnici „v Dubinách“ 

Na žádost starosty pomáháme obecnímu úřadu se zaléváním zeleně, mytím komunikací, proplachem 

kanalizace, kácením dřevin a s dalšími pracemi potřebných v obci. 

Josef Huml, velitel JSDH 

V sobotu 4. března pořádal Sbor dobrovolných hasičů Cheznovice 

tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Diskosonk. 

Byly připraveny téměř tři stovky cen do soutěže o ceny, v které 

vyhrával každý zakoupený lístek a dvacet cen do losovací soutěže. 

Mezi hlavní ceny patřil např. vyhlídkový let letadlem, kulinářský 

večer pro dvě osoby, hasící přístroj, mikrovlnná trouba, sada nářadí, 

karton piva či sektu a další elektronika. Na sále Lidového domu se bavilo přibližně 140 tanečníků  

a tanečnic. Během večera proběhla také soutěž v motání hadic. Tančilo se od začátku až do konce, až do 

brzkých ranních hodin. Věříme, že si ples všichni náramně užili, stejně jako my. Děkujeme všem sponzorům 

a občanům za podporu!         SDH Cheznovice 

SDH Cheznovice 
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Do kolektivu Mladých hasičů je na začátku roku 2023 přihlášeno celkem 22 dětí ve věku 3–17 let.  

Scházíme se pravidelně každý pátek v klubovně hasičské zbrojnice a pilně trénujeme hasičské dovednosti, 

abychom se mohli zúčastnit nejrůznějších soutěží. Máme naplánováno také několik výletů.  

Nejbližší plánované akce: 

11.3. – Pexeso, uzle a odznaky odbornosti, Volduchy, 18.3. – Chaloupecké motání, Komárov 

24.3. – Výlet na stanici HZS Rokycany, 22.4. – Noční soutěž MH, Lhota Pod Radčem 

13.5. – Okresní kolo Plamen, Břasy, 20.5. – Plamínek, Bohy, 10.6. – Plamínek, Kařez 

V sobotu 25. února se po delší covidové pauze opět konalo tradiční Zaječovské uzlování, tentokrát v sále 

Podbrdské hospody v Těních. Náš sbor reprezentovalo 11 mladých hasičů v kategoriích mladší žáci a starší 

žáci. Každá kategorie měla své pětičlenné družstvo a děti soutěžily také v jednotlivcích. Na soutěži byla 

velká konkurence, soutěžila družstva ze Zaječova, Chaloupek, Tlustice, Zdic, Hýskova, Počepic či Říčan, 

Cheznovice byly jediným účastníkem 

z plzeňského kraje. Družstvo mladších žáků 

se umístilo na krásném 6. místě z celkového 

počtu osmi družstev a družstvo starších 

žáků o jednu pozici níže na 7. místě 

z celkového počtu jedenácti družstev. Mezi 

jednotlivci si všichni vedli moc dobře, 

ačkoliv je občas přepadla mírná nervozita,  

a všichni se umístili přibližně v polovině 

výsledkové listiny. 

                  

 

Lenka Taušová, vedoucí MH 

Soptíci a Mladí hasiči 

Cheznovice 
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Po delší covidové odmlce se letos opět uskutečnilo slavnostní vítání občánků. Pozvání na tuto událost 

obdrželo celkem 14 miminek narozených koncem roku 2021 a během roku 2022. Nakonec se slavnosti 

zúčastnilo společně s rodiči a dalšími příbuznými 10 dětiček, někteří byli omluveni z důvodu nemoci.  

Po krátkém přivítání se slova ujaly děti ze základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Bohuslavy 

Šlapákové a všem přítomným zarecitovaly připravené básničky a říkanky. Poté předsedkyně školské, 

kulturní a sociální komise přednesla svůj proslov k rodičům a jejich děťátkům.  Rodičům popřála hodně 

radostí s nejmladšími členy rodiny a dětem, aby šťastně vykročily do života, milovaly své blízké  

a Cheznovice jim navždy přirostly k srdci. Následoval podpis rodičů do pamětní knihy a předání dárečků 

od obecního úřadu z rukou pana starosty Josefa Koláře – maminky obdržely kytičku a dětičky dostaly 

plyšáčka s dekou a pamětní knížku.                   Lenka Taušová, redaktor 

 

 

Vítání občánků 
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Mezi nejmladší občánky Cheznovic jsme přivítali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepča H.  Filípek J. V.  Vítek P.  

Toník Š.  Tomášek D.  Kubík H.  

Dominik S. 

Evička S.  

Dominik K.  Kubík Š.  
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V sobotu 21. ledna se zcela zaplnil sál Lidového domu dětmi a jejich rodiči. Alena Humlová a její parťačky 

– cheznovické maminky, které utvořily seskupení ALIAKCE, totiž pro děti z Cheznovic i blízkého okolí 

připravili další akci. Tentokrát do naší vesničky pozvali populární Culinku a její tancohrátky. Jedná se  

o hudebně-pohybový pořad pro děti ve věku 2–10 let. Culinka má vždy plnou kapsu autorských písniček, 

které rozhýbou každou dětskou duši. 

Hodinový program si nenechalo ujít 176 holčiček a chlapců včetně doprovodu. V Culinkově, kouzelné zemi, 

nechyběla také brambora Barbora, která Culince pomáhala s některými tanečky. Z širokého repertoáru 

zazněly např. písničky Berušky, Zvěřinec, 

Brambora, Výlet do Culinkova, Čertí diskotéka, 

Letadlo a celou show ukončily děti spřažené  

do vláčku za znění písničky Vláček motoráček. 

Culinka měla také připravený malý obchůdek, kde 

si děti mohly zakoupit CD s jejími písničkami, tričko 

a další propagační materiály. Po skončení celého 

programu Culinka rozdala dětem omalovánky  

a každý se s ní mohl vyfotit na památku. 

     

     

Lenka Taušová, redaktor 

Culinka a tancohrátky 
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Poslední únorovou sobotu se nad Lidovým domem vznášela kouzla a čáry. Alena Humlová tentokrát mezi 

nás pozvala kouzelníka Jakuba Bílka. Kouzelnické vystoupení přilákalo přibližně 100 návštěvníků.  

Od začátku do konce děti napjatě sledovaly všechny triky a kouzla, častokrát byly k vidění i výrazy, kdy děti 

snad ani nevěřily vlastním očím. Jakub si zval k sobě na pódium malé pomocníčky, kteří mu pomáhali 

s nejrůznějšími kouzly – zmizení věcí nebo jejich přeměna, pomíchání barevných míčků, vymalování 

omalovánek pomocí zaříkadla apod. Děti mu také pomohly při vykouzlení živých zvířátek, z pouhé malůvky 

se najednou vyklubal had a králíček. Všichni účastníci si vystoupení moc užili, na závěr si zájemci mohli 

pohladit holubičku, králíka i hada. Na památku si děti odnesly vymodelovaného balonkového pejska.  

Po téměř hodinovém představení následovala dětská diskotéka, hudby se ujal Honza Slepička. 

   

   

   

Lenka Taušová, redaktor 

Kouzelnické vystoupení 
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Martin Šoltys & Rallye Dakar 2023 

Martin Šoltys se na začátku tohoto roku již po 

šesté zúčastnil slavné rallye Dakar, která se 

posledních pár let koná v Saudské Arábii. Kdo 

by nevěděl, jedná se o vytrvalostní závod 

terénních speciálů, kde většina úseků vede 

písečnými dunami, skalními úseky, pouštními 

pláněmi či říčními koryty. Martin soutěžil 

v barvách týmu Buggyra Racing s upraveným 

kamionem Tatra 815. Ve velmi náročném 

letošním ročníku vybojoval krásné 6. místo! 

(Foto: oficiální FB stránky Buggyra Racing) 

Jana Palková – Vicemistryně světa v naturální kulturistice 

Všechno začalo bolestí ramena. Jana při návštěvě posilovny vyhledala místního maséra a fyzioterapeuta 

právě kvůli bolestivému ramenu. Bolest ustoupila, spolupráce fungovala skvěle, a tak se z Petra Š. stal Jany 

osobní trenér. Původně se její trénink zaměřoval na jinou disciplínu, ale se změnou trenéra přišla i změna 

zaměření, a to na naturální kulturistiku. Jedná se o komplexní formování postavy bez použití nedovolených 

a zdraví škodlivých dopingových prostředků. Jana se pomalu dostávala do formy, účastnila se závodů po 

celé republice a tím se také kvalifikovala na mistrovství světa ICN PRO/AM World Championships 2022 

konané v Hotelu Hilton, Praha. Závodu se zúčastnili sportovci ze 14 zemí a Janě se podařilo ve vysoké  

a vyrovnané konkurenci získat v jedné ze svých kategorií 6. místo (v plavkách) a v druhé kategorii (v šatech) 

úžasné 2. místo! Nyní už je opět v plném tréninku a přípravě na další soutěže. 

(Foto: z osobního archivu J. Palkové) 

Úspěchy našich sportovců 
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Daniel Kraus – Vítěz půlmaratonu na Lipně 

Možná ho někteří z vás potkávají brzy ráno při cestě do práce, v tu chvíli má už za sebou ranní dávku 

tréninku a běží domů připravit se na svoji cestu do práce. Přibližně před pěti lety se rozhodl, že zkusí běh. 

Začal asi stejně jako všichni začínající běžci, když doběhl z domova na konec Cheznovic, byl vyřízený. 

Časem se jeho vytrvalost zlepšovala, po 4 měsících zkusil první závod a teď již třetím rokem běhá závodně 

s velmi dobrými výsledky a chce se stále zlepšovat. Vyhrál několik závodů v blízkém okolí a nyní už se více 

soustředí na prestižnější závody i na delší vzdálenosti. 

V sobotu 11. února se Dan zúčastnil závodu Lipno Ice Marathon na trati půlmaratonu (22 km). Jedná se  

o extrémní závod pro ty, kteří chtějí prověřit sami sebe v těch nejtěžších podmínkách. Trasa závodu vede 

po zamrzlé hladině Lipenské přehrady. Z 15 startujících běžců na trati půlmaratonu v kategorii Muži  

18-40 let byl nejrychlejší právě Daniel, a to v čase 1:41:45.  

   

(Foto: Petr Lundák, MAFRA) 

V sobotu 4. března pokračoval dalším závodem, tentokrát terénním během na 10 km v okolí Borského 

parku v Plzni. I v tomto závodu se dostal až na ten nejvyšší stupínek a zvítězil! 

Nyní už se připravuje na další závody, např. na Bratislavský půlmaraton či závod Lake Garda v Itálii.  

Pomalu také začíná pomýšlet o startu na maratonských trasách (délka 42 km). 

                                 

(Foto: z osobního archivu D. Krause)     Lenka Taušová, redaktor 
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a jeho dosavadní činnost a program na první pololetí roku 2023 

V letošním roce uplyne 35 roků od založení klubu. Ze zakládajících členů již žije jenom paní Marie 

Modlíková, která v letošním roce oslaví devadesáté první narozeniny. Z ostatních zakládajících členů již 

nikdo nežije. Jednou z pamětnic je také Jana Hrabáková. Její manžel Vašek Hrabák dlouhé roky byl 

předsedou KD. 

Doba trvání klubu nás zavazuje, abychom hledali cesty, jak dále pokračovat v činnosti a jak zapojit do dění 

i další mladší seniory. Řekla bych, že se nemusí jednat pouze o seniory, ale schůzek se mohou zúčastnit  

i ostatní spoluobčané, kteří mají o daná témata zájem. 

V loňském roce, kdy jsme zajistili účast pana Mgr. Tomáše Makaje, se besedy zúčastnili  

i mladí, což nás velice potěšilo. Zvolené téma “Historie a současnost zámečku TŘI TRUBKY“ 

bylo velmi zajímavé, doplněné promítáním. Přítomní si mohli zakoupit knihy o BRDECH  

a okolí i s podpisem od autora. 

V prosinci jsme besedovali s bylinářkou Ing. Janoutovou, majitelkou farmy v Sedlecku. Myslím, že její 

povídání by prospělo většině našich občanů. Bylinky k našemu životu patří a paní Janoutová jim opravdu 

rozumí. Bylo možné si zakoupit i jejich bylinné produkty, což mnozí využili. 

Letošní rok jsme zahájili 21. ledna posezením a přivítáním roku 2023. Pozvali jsme také pana Koláře – 

starostu obce, kterému jsme vyjádřili poděkování za pomoc při zajišťování naší činnosti. Pro pobavení nám 

zahráli pánové Ivo Čermák a Václav Krajíček. Hudebníci jsou šikovní, nálada byla výborná. Pan Krajíček to 

prostě umí, všichni jsme si s ním rádi zazpívali. 

8. března proběhla beseda se starostou obce Pepou Kolářem. Na tento den připadá svátek 

MDŽ, takže jsme si udělali radost posezením při harmonice s panem R. Menclem. 

Dovolte, abych vás informovala o tom, co výbor KD pro vás připravuje na první pololetí r. 2023.  

V dubnu plánujeme návštěvu Mgr. O. Loukotové – preventistka PO. V květnu jsme domluveni s paní 

ředitelkou naší školy, Mgr. Bohunkou Šlapákovou, že nás žáci zdejší školy potěší svým kulturním pásmem. 

V červnu se sejdeme u VODNÍKA. Bude to již třetí setkání. 

Dále připravujeme zájezd do SEDLECKA, návštěvu chráněné krajinné oblasti Brdy  

a také nějaké divadelní představení do divadla J. K. Tyla v Plzni.  

Uvidíme, co se nám podaří zajistit.  

 

O VŠECH AKCÍCH VÁS BUDEME PODROBNĚ INFORMOVAT.  

 

Za Klub důchodců – Marie Karásková 

 

 

Klub důchodců 
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Změny vyhrazeny. 

Petr Urx, předseda FC 96 

 

FC Cheznovice 96 
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Plakát s přesnějšími informacemi bude včas vyvěšen. 
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Svoz komunálního odpadu 2023 

Březen 

1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 

Duben 

5.4. 12.4. 19.4. 26.4.  

Květen 

3.5. 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 

Červen 

7.6. 14.6. 21.6. 28.6.  

Červenec 

5.7. 12.7. 19.7. 26.7.  

Srpen 

2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 

Září 

6.9. 13.9. 20.9. 27.9.  

Říjen 

4.10. 11.10. 18.10. 25.10.  

Listopad 

1.11. 8.11. 15.11. 22.11. 29.11. 

Prosinec 

6.12. 13.12. 20.12. 27.12.  

 

 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

Provozní doba: 

Zimní období (březen, listopad) 

Pondělí – Neděle 9.00 – 17.00 hod. 

Letní období (duben až říjen) 

Pondělí – Neděle  9.00 – 21.00 hod. 

Rezervace a klíče je možné zajistit osobně nebo 

telefonicky u správců: 

Josef Kolář, Petr Urx, Jana Urxová 

Kompletní provozní řád víceúčelového hřiště  

vč. kontaktů naleznete na webových stránkách 

obce v sekci Aktuality. 

 

SOBOTA 
1.4.2023 
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Zdroj: www.uklidmecesko.cz 
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