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Cheznovice – březen až srpen 2009

Účelový náklad 300 ks pro OÚ Cheznovice

Cheznovice leží na předělu mezi jižním cípem sídelní oblasti Hořovicka při Jalovém  potoku
a mezi širokým údolím, které po trase Žebrák – Cerhovice – Mýto – Rokycany spojuje  střední
Čechy s Plzeňskem jako centrem západních Čech.
O historii Cheznovic najdete více na stránkách brožury „Cheznovice 1379–1979, 600 let
obce“,  která je k nahlédnutí i ke stažení na webových stránkách obce i s touto brožurou.
Stránky obce: www cheznovice-rokycansko.cz. Tato brožura zobrazuje dění v obci v posledních
30 letech.
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Písemné zmínky o existenci Cheznovic

Nejstarší zmínka o existenci Cheznovic je uvedena v druhé knize provolací desek zemských
z 2. října 1370. V dochovaném originálu textu rožmberského urbáře je o existenci Cheznovic
zmínka z r. 1379 (o obou písemných zmínkách blíže brožura „600 let obce“).

V lednu 2009 rozhodlo zastupitelstvo obce získat faksimilii listiny z r. 1385, nejspíše se
jedná o třetí nejstarší zmínku o naší obci. Listina na pergamenu o rozměrech 29 x 17 cm,
ke které jsou na pergamenových proužcích přivěšeny tři kulaté pečeti z vosku červené  barvy

1) Jana z Rožmberka (vydavatel listiny)
2) Oldřicha z Rožmberka (1. svědek)
3) Jindřicha z Rožmberka (2. svědek) 
Jan z Rožmberka potvrzuje výměnu polí ve vsi Cheznovice (Chaznovitz), která se  stala

mezi ním na straně jedné a Janem Liškou na Hrádku i Janem Kurařem na Žebráce,
 purkra bím českého krále Václava IV. na straně druhé, kteří zde vystupují v zastoupení krá-
le. Obec Cheznovice je jmenována na začátku třetího řádku jako in villa Chaznovicz (ve
vsi  Cheznovice) a uprostřed pátého in eadem villa Chaznowicz (téže vsí Cheznovice). 

Originál listiny uložen v Národním archivu ČR, fond archivu ČR, fond Archiv české  koruny
(AČK), listina č. 1264.
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Spravování obce v letech 1979–1990

V letech 1979–1990 spravoval obec Místní národní výbor v čele s předsedou, který byl zá-
stupce lidu z organizací a složek Národní fronty. Současně předseda vykonával své zamě-
stnání a hybnou pákou MNV byl tajemník, který prováděl výkon správy. Jednou kandidátkou
se volili poslanci MNV a z těch rada MNV. 

1979–1986 Václav Heřbolt, čp. 77, člen KSČ, předseda (ve funkci od r. 1971)
1979–1988 Zdeněk Fikar, čp.159, člen KSČ, tajemník (ve funkci od r. 1973)
1986–1990 František Štochl, čp. 21, člen KSČ, předseda
1988–1990 Jan Heinz, čp. 101, bezpartijní, tajemník
Předseda Václav Heřbolt i tajemník Zdeněk Fikar si zaslouží za svoji dlouholetou službu
obci velké poděkování.

Poslední volby do MNV se konaly ve dnech 23. a 24. května 1986. Na prvním plenár-
ním zasedání MNV dne 6. června 1986 bylo zvoleno 27 poslanců, 9 členů rady. Předsedou
se stal František Štochl čp. 21, tajemníkem Zdeněk Fikar čp. 159 a místopředsedou Václav
Březina čp. 167. Dále v radě působili Václav Kratochvíl čp. 178, Josef Vainer čp. 30, Ing. Jan
Savkov čp. 17, Marie Karásková čp. 212, Irena Čermáková čp. 83 a Václav Hrabák čp. 230.
Po úmrtí tajemníka Zdeňka Fikara a Václava Heřbolta byly 8. října 1988 doplňovací  volby.
Byli zvoleni Jaroslav Hrách a Jan Heinz (tajemník).
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 František Štochl, Jan Heinz
 Zdeněk Fikar a Václav Heřbolt
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Na změněnou politickou situaci reagovala řada zákonů vydaných roku 1990, která po-
stupně vedla k ukončení existence soustavy národních výborů v našem státě. V roce 1990
proběhla společná schůzka zástupců MNV, MV NF, výboru VO KSČ a Občanského fóra,
která projednala doplnění poslaneckého sboru MNV na základě ústavního zákona
č.14/1990 Sb., o odvolávání zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních  výborů.
Noví poslanci Vladimír Hron, František Kolář, Zdeněk Krejčík a Otakar Stupka složili slib
v březnu 1990.

Ústavním zákonem č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon
č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon č. 143/1968
Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů, se
základem místní samosprávy stala obec. Ustanovení o národních výborech bylo  nahrazeno
ustanovením o místní samosprávě a volební období národních výborů bylo ukončeno dnem
voleb do zastupitelstev obcí, které se uskutečnily 24. listopadu 1990. Po vydání zákona ČNR
č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení) místní národní výbory zanikly. Práva a zá vazky
MNV Cheznovice přešly na Obecní úřad Cheznovice, který spravuje své záležitosti v sa-
mo statné působnosti a státní správu vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy
(v přenesené působnosti). V čele Obecního úřadu je uvolněný starosta a neuvolněný zástupce
starosty (později místostarosta). Funkce tajemníka nebyla zřízena. Při volbách do zastupi-
telstev obcí 24. 11. 1990 voliči tentokrát vybírali kandidáty ze dvou kandidátek a ne pouze
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z jedné, jako tomu bylo do této doby. Kandidovalo Občanské fórum/ČSSD a Komuni stická
strana. Z 555 voličů se k volbám dostavilo 499. 

OF/ČSSD obdrželo 3 039 hlasů – 9 mandátů a KSČ obdržela 616 hlasů – 2 mandáty.  První
jedenáctičlenné zastupitelstvo bylo zvoleno v tomto obsazení, prvních devět za OF/ČSSD,
desátý a jedenáctý člen za KSČ:

Hana Stupková, čp. 72 – starostka
Jan Hrabák, čp. 191 – zástupce
Jan Heinz, čp. 101, Václav Kratochvíl čp. 178, Josef Huml čp. 41, Josef Kolář čp. 49,  Josef
Šnauer čp. 142, Vladislav Šťastný čp. 186, Petr Moulis čp. 40, Miloslav Hanuš čp. 1,  Vlasta
Heřboltová čp. 77
náhradníci za OF/ČSSD Václav Březina čp. 167, František Kolář čp. 140, za KSČ  František
Huml čp. 43 a František Novotný čp. 229
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Spravování obce v letech 1990–2009

1990–2009 Hana Stupková, čp. 72, bezpartijní, starostka
1990–1994 Jan Hrabák, čp. 191, člen ODS, zástupce starostky
1994–1998 Josef Huml, čp. 41, bezpartijní, zástupce starostky
1998–2002 Vlastimil Huml, čp. 161 bezpartijní, zástupce starostky
2002–2009 místostarosta

Současné složení jedenáctičlenného zastupitelstva obce – pět členů za uskupení „Za  hezčí
Cheznovice“, čtyři členové za uskupení „Za rozvoj Cheznovic“ a dvě členky za KSČM:
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Hana Stupková, čp. 72 – starostka,
Vlastimil Huml, čp. 161 – místostarosta
MVDr. Oto Huml, čp. 8
Ing. Dana Mitterbachová, čp. 72
Pavel Čermák, čp. 198
Jaroslava Novotná, čp. 207
Ing. Pavla Savincová, čp. 178
Josef Kolář, čp. 49
Milan Kratochvíl, čp. 247
Mgr. Eva Savkovová, čp. 17
Jana Šťastná, čp. 215

Hana Stupková Jan Hrabák Josef Huml Vlastimil Huml
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DESATERO DOBRÉHO STAROSTY (z roku 1936) – stále aktuální

1. Důvěra občanů tě postavila do čela obce. Být prvním občanem v obci je velké vyzna -
menání. Slib sám sobě na svou čest a svědomí, že tuto důvěru nezklameš!

2. Jsi starostou nejen těch občanů, kteří tě volili, ale i těch, kteří tě nevolili. Buď proto
ke všem stejně vlídný a spravedlivý.

3. Stejně tak nerozlišuj při vykonávání svého čestného úřadu příslušníky různých
 politických stran, máš v nich spatřovat jen a jen občany.

4. Vynasnaž se podle sil a možností obce usnadnit život starým, chudým a práce ne-
schopným příslušníkům obce.

5. Podporuj všechno, co napomáhá školství v obci. Nic lepšího nemůžeme přát svým
 dětem, ovšem kromě zdraví, než dobrého vzdělání.

6. Nezapomínej na obecní knihovnu, která poskytuje zábavu a vzdělání občanům.

7. Máš být upřímným přítelem všeho, co obec zkrášluje, zvelebuje a zlepšuje její zdra-
votní úroveň. Zasadit strom na správné místo znamená vykonat dobrý skutek.

8. Vynasnaž se osvojit si co nejdříve nejdůležitější právní a zákonné předpisy, abys
 neopomněl nic, co by mohlo obci sloužit ku prospěchu.

9. Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým  vlastním
majetkem. Když prohospodaříš svůj majetek, bude to tvoje škoda, ale když promrháš
obecní, ztratíš čest.

10. Dávej obci pěkný příklad nejen dobrého starosty, ale také řádného občana v soukromém
životě. Jediný tichý příklad mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání!
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Udělení znaku a praporu obci
předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Václa-
vem Klausem.

Popis znaku:
V zeleném štítě zlatý šerk, který vyjadřuje  výrobu cvoč-
ků v obci. Zelená barva připomíná okolní lesy.

9
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Přehled o počtu obyvatel 1979–2008

Rok: Muži: Ženy: Celkem:

1979 403 392 795

1980 399 390 789

1981 400 380 780

1982 394 369 763

1983 388 372 760

1984 385 372 757

1985 379 361 740

1986 374 364 738

1987 372 367 739

1988 370 374 744

1989 373 373 746

1990 371 375 746

1991 371 379 750

1992 364 364 728

1993 357 364 721

1994 367 366 733

1995 364 360 724

1996 362 356 718

1997 352 357 709

1998 350 359 709

1999 348 348 696

2000 350 347 697

2001 350 343 693

2002 361 348 709

2003 368 358 726

2004 369 365 734

2005 371 368 739

2006 368 361 729

2007 363 357 720
2008 373 362 735
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Přehled narozených 1979–2008

Rok: Chlapci: Děvčata: Celkem:

1979 2 3 5

1980 3 6 9

1981 3 5 8

1982 4 4 8

1983 3 3 6

1984 3 1 4

1985 4 1 5

1986 2 0 2

1987 6 4 10

1988 7 5 12

1989 7 3 10

1990 2 9 11

1991 3 1 4

1992 5 2 7

1993 2 4 6

1994 5 4 9

1995 4 5 9

1996 5 3 8

1997 1 1 2

1998 1 5 6

1999 3 0 3

2000 4 1 5

2001 5 2 7

2002 1 3 4

2003 2 3 5

2004 5 4 9

2005 7 4 11

2006 5 2 7

2007 1 1 2

2008 2 5 7

Přehled zemřelých 1979–2008

Rok Muži Ženy Celkem věk. průměr

1979 6 7 13 76,3

1980 4 3 7 77,8

1981 2 10 12 77,9

1982 7 8 15 65,8

1983 7 8 15 66,3

1984 8 4 12 66,3

1985 4 4 8 77,2

1986 4 5 9 67,4

1987 7 1 8 65,0

1988 10 4 14 66,5

1989 3 6 9 73,3

1990 5 4 9 68,7

1991 6 8 14 72,1

1992 7 5 12 75,5

1993 5 5 10 70,8

1994
2

+1 chlapec
4 7 63,4

1995 5 6 11 79,1

1996 8 3 11 75,9

1997 8 2 10 64,7

1998 5 4 9 78,2

1999 5 5 10 71,9

2000 4 5 9 72,5

2001 4 3 7 73,5

2002 4 3 7 73,0

2003 1 2 3 67,6

2004 5 2 7 71,4

2005 7 3 10 73,0

2006 3 4 7 70,1

2007 1
5

+1 děvče
7 62,8

2008 4 3 7 67,2
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Nemovitý majetek obce

 Obecní úřad čp. 16 s hospodářskou budovou, dvorem
 zahrada – odpočinkový park u OÚ
 Stará ZŠ čp. 75
 ZŠ a MŠ čp. 136 + přístavba MŠ + zahrada
 Lidový dům čp. 193 s přístavbou + pozemky
Altánek za LD
 Hasičská zbrojnice
 Zvonička s parčíkem
 Márnice + hřbitov
Vodovod + vodní zdroj – 2 studny, výtlačný řad, vodojem, zásobní řady A a B
 Lesní pozemky v k.ú. Cheznovice 59,4 ha

v k.ú. Olešná 149,77 ha
celkem 209,17 ha

 Orná půda a travní porosty v pronájmu Zbirožská a.s. Zbiroh 30,36 ha
Vodní plochy 3 583 m2

 Ostatní plocha + zeleň 7,8038 ha

Nemovitý majetek

Obecní úřad čp. 16 nechal postavit v roce 1935 Artur Neumann, ob-
chodník se smíšeným zbožím se svojí manželkou Annou. Oba byli ži-
dovské národnosti a byli i se svým synem  Felixem a dalšími příbuznými
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v roce 1942 odsunuti do koncentračního tábora, kde  všichni v plyno vých ko morách zem-
řeli. V roce 1945 se do budovy čp. 16 nastěhoval Místní národní výbor, od r. 1990  Obecní
úřad. V r. 1994 byla polovina majetku (budova OÚ čp.16, stará MŠ čp. 18, hospodářská  budova,
zahrada, dvůr a polnosti vydána v restituci potomkům původních majitelů MUDr. Květě
Splítkové a Ladislavi Firýtovi (sourozencům), oba bytem Hradec Králové. V roce 1994 a 1999
bylo odkoupeno od restituentů zpět za 708 tis. Kč. 

Místní národní výbor v r. 1984 -1989 provedl rekonstrukci elektroinstalace a za budování
akumulačních kamen, přístavbu verandy, zabudování dveří a novou fasádu. Obecní úřad
od r. 1993 do r. 2007 vybudoval vodovodní přípojku, odvodnil sklep, přeložku kanalizace,
nový chodník, přístupovou cestu s okrasným záhonem, zřízení přednáškové, schůzové a vo-
leb ní místnosti v přízemí, vybavení zasedací místnosti v 1. poschodí, výměnu oken a do-
mov ních dveří za plastová a v  neposlední řadě rekonstrukci střechy. Byla vybavena
 místnost účetních nábytkem, počítači, kopírovacími stroji, faxem, výměněnaa  akumulační
kamna v kancelářích.

Na opravy a vybavení od r.1993 bylo uvolněno z rozpočtu obce 1,715 tis. Kč.

13
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V budově Obecního úřadu se nachází ještě pošta. Zasedací místnost v přízemí je vy-
uží vána Klubem důchodců, pro přednášky, výstavky a i jako volební místnost.

Zasedací místnost v 1. poschodí Obecního úřadu je využívána pro jednání zastupi telstva
obce, po menších úpravách k vítání občánků i konání svatebních obřadů.

Hospodářská budova ve dvoře OÚ v roce 2001 dostala novou fasádu, dočkala se  opravy
komínu, výměny okapů a dešťových svodů.

Zahrada u OÚ čp. 34

Do roku 1979 sloužila jako zahrada pro Mateřskou školu. Po přestěhování Mateřské  školy
byla zahrada vysázena novými ovocnými stromky. Poslední dobou o ovoce přestal být  zájem,
stromy nikdo neudržoval. Od roku 2006 se postupně přeměňuje zahrada na odpočinkový
park.

14
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Budova staré ZDŠ čp. 75 – stáří 190 let

Stavba školní budovy od svého vzniku prošla během let mnohými stavebními úpravami až
do dnešní podoby. Vyučování ve dvoutřídní škole zde bylo ukončeno v roce 1979. Ředite-
lem ZDŠ byl Miloslav Vlček čp. 53 a učitelkou Dana Čepeláková čp. 7.

Všech 37 žáků přešlo od 1. 9. 1979 do nové školy ve Strašicích. Ve staré obecní škole po-
stupně našla útočiště knihovna (přestěhovaná z budovy OÚ v roce 1980), dětská poradna
– čekárna s ordinací od r. 1991 (přestěhovaná z budovy MŠ čp. 136), automatická  telefonní
ústředna Telecomu (od října 1997) a v neposlední řadě klubovna hasičů, kterou si svými
silami upravili a vybavili v r. 2001. V budově se nachází i obecní byt o 3 místnostech.

Od roku 1991 do roku 2006 si budova staré školy vyžádala finanční prostředky ve výši
1 652 000 Kč. Měnila se střecha, okna, dveře a do okolí svítí oranží a okry nová fasáda.

15

1. ročník
Pavla Švihlová čp. 203
Hana Ernestová čp. 232
Martin Šťastný čp. 94
Roman Štochl čp. 234
Josef Huml čp. 68
Václav Holý čp. 58
Lenka Fikarová čp. 159
Miroslava Bejčková čp. 80
Martina Vainerová čp. 30

2. ročník
Jana Fišerová čp. 11
Helena Humlová čp. 182
Marcela Andělová čp. 78
Lenka Štochlová čp. 121
Eva Pátková čp. 157
Jitka Humlová čp. 84
Zdeňka Humlová čp. 44
Pavla Kratochvílová čp. 178
Josef Kratochvíl čp. 214
Rudolf Milota čp. 54
Václav Kratochvíl čp. 126
Vladimír Němeček čp. 152

3. ročník 
Richard Šťastný čp. 186
Miloš Holý čp. 58
Jan Karásek čp. 177
Petr Huml čp. 41
Jiří Stupka čp. 90
Monika Palková čp. 226
Eva Savkovová čp. 17
Romana Štochlová čp. 105
Miroslava Mudrová čp. 235

4. ročník
Jarmila Humlová čp. 182
Roman Karásek čp. 212
Miloslav Růžička čp. 113
Jiří Štochl čp. 200
Tomáš Kocourek čp. 240
Jiří Jedlička čp. 195
Milan Kratochvíl čp. 247

Posledními žáky byli:
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Nález pokladu v římse budovy bývalé Základní školy čp. 75

Při opravě fasády budovy čp. 75 pracovník firmy Instopplast Dobřív Ladislav Wirland  (občan
Cheznovic) objevil dne 23. 9. 2005 v úschovné schránce vlevo od vchodu do obecního bytu
množství cenných relikvií. Poklad obsahoval balíček 12 kusů učebnic (mluvnici,  početnici,
čítanku a náboženství z let 1881 a 1882 a kovové pouzdro. V kovovém pouzdře byl ještě
 skleněný válec s dvěma smotky.

16
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Skleněný válec obsahoval slavnostní spisek vzniklý u příležitosti zakládání a vysvě cení
školní budovy 26. září 1819. Přiložen byl také pamětní spis z července 1884, sepsaný  správcem
školy Adolfem Wágnerem. Tehdy se škola rozšiřovala. V té době chodilo až 140 žáků, tak
se přistavovala ke stávající třídě ještě jedna.

Druhý smotek obsahoval 7 výtisků českých novin Národní politika z července 1884 
a jeden výtisk v němčině. Přidán byl také seznam učitelů z tehdejšího hejtmanství. Celek
doplňovaly kovové mince, mezi nimiž nechyběly groše a poštovní známky.

Uložení materiálů a dokumentů dalším generacím

21. 10. 2005 představitelé obce uložili do schránky pod římsou budovy čp. 75 (bývalé ZŠ)
nazpět část vzácného nálezu z 23. září 2005. Zpět putovaly všechny objevené listiny, ale  

17
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v kopiích. Přibyl nový pamětní spis o dalších dějinách obecní školy, o škole současné i o obci.
Dále dva deníky, pamětní hrneček s emblémem sousední zvoničky, kazeta s nahrávkou  dechové
hudby Cheznovanka, odznak obce a její pohled s mapkou. Doplněno současnými kovovými
mincemi. Škola dodala balíček 7 učebnic (Slabikář, Český jazyk, Čítanka, Matematika, 2x
Písanka, Vlastivěda).

Dokumenty – listiny vloženy do nerezového pouzdra, uzavřeného silikonem a  pouzdro
vloženo do pouzdra z novoduru. Ostatní materiál zabalen do fólie.

Základní a mateřská škola, budova čp. 136

Budova postavena v letech 1976–1977 v akci „Z“ jako mateřská škola s kapacitou 35 dětí.
V roce 1979 byla provedena úprava zahrady včetně osazení a vybudování hracích  zařízení.
V roce 1984 byla do budovy přestěhována z čp. 125 dětská poradna, která byla v roce 1991
odstěhována do čp. 75 – bývalé Základní školy.

Po 12leté přestávce byla 2. 9. 1991 opět otevřena na přání rodičů „Základní škola“ v adap-
to vaných místnostech mateřské školy. Přestavba byla provedena za 2 měsíce. Vyučování bylo
zahájeno v jedné třídě, postupně ve dvou třídách, v letech 1994–2000 ve třech třídách. Od
roku 2000 do roku 2009 se pět ročníků vyučuje ve dvou třídách a počítačové učebně.  Školu
nyní navštěvuje 20 žáků.

První ředitelkou byla Marie Jará čp. 221 – do roku 1994, následovala Pěvuška  Šimková
z Rokycan r. 1994–1997, od školního roku 1997–1998 dosud ředitelem školy, nyní Základní
školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace je Jan Musílek ze Zbiroha. Vedoucí  učitelka
MŠ je Eva Kroupová ze Strašic.

Pro velký zájem rodičů o mateřskou školu přistoupila obec v roce 1994 k přístavbě MŠ
– herny a ředitelny se spojovací chodbou. Náklady 1 344 000 Kč. Od roku 2003 do roku 2009
investovala obec do vybavení školy i předškolního zařízení další finanční prostředky ve výši
1.200 tis. Kč. Byla vybavena počítačová třída, výměna osvětlení v učebnách, vybavení tříd,

18
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sborovny, školní jídelny nábytkem, výměna části oken, vybavení v MŠ i hrací zařízení pro
MŠ v zahradě. 

Základní škola má i nadstandardní aktivity v podobě počítačového kroužku, florbalo-
vých kroužků, kroužku keramiky a výuky hry na zobcovou flétnu.

Společně s  mateřskou školou konají dětský den, vánoční besídku, zpívání koled 
u vánoč ního stromečku před OÚ, Svatomartinský průvod obcí, masopustní průvod, slet
 čarodějnic a čarodějníků. Velice úspěšný je i Týden soustředěné výuky ve Smetanově  Lhotě.
Rovněž za výbornou propagaci naší obce je možno považovat zapojení do evropského  projektu
– přátelství škol ze Španělska, Velké Británie a Turecka. 

Žákům a učitelům poskytuje školní jídelna výborné stravování.
Mateřskou a základní školou obec žije.
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Budova Lidového domu s přístavbou a altánkem čp. 193

Do září r. 1996 byla budova LD a altánek v majetku Tělovýchovné jednoty Cheznovice.
V roce 1982 byla opravena část střechy nad sálem za 45 tis. Kč.
V  září 1996 Tělovýchovná jednota Cheznovice darovala budovu čp. 193, altánek 

a pozemek za Lidovým domem obci. Obec od roku 1996 do současné doby vložila do oprav
a stavebních úprav 4 956 000 Kč. Byla provedena rekonstrukce střechy, výměna oken, nová
fasáda, rekonstrukce elektroinstalace, schodiště, hygienických zařízení v přízemí i uby tovně,
vestavba bytové jednotky a řada dalších úprav i oprav.

Přístavbu Lidového domu zahájil Místní národní výbor v roce 1986 a do užívání  předal
v roce 1988. Vzniklo předsálí, velká zasedací místnost a kinosál. Náklady 813 tis.Kč.  Místnosti
jsou využívány i na řadu výstav. V roce 1995 pro nezájem o kino, byl kinosál přeměněn na
tělocvičnu pro ZŠ. Ta je využívána i pro stolní tenis i nárazová cvičení dospělých.

22
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Hřbitov

I místu posledního odpočinku je věnována ze strany obce péče.
V roce 1984 provedl MNV asfaltování příjezdové komunikace a parkoviště, v roce 1985

omítku hřbitovní zdi. 
Obecní úřad od roku 2003 dosud na opravy vynaložil přes 600 tis. Kč. Byla opravena

budova márnice – nová střecha, okapy, fasáda, nová ohradní zeď hřbitova – severní  strana,
nová vrata. 

V listopadu 2005 a v dubnu 2007 hořely na hřbitově zeravy v urnovém háji, které byly
odstraněny a provedena výsadba nových rostlin.

Místní komunikace

Nemalé finanční prostředky spolykalo budování místních komunikací a jejich opravy,  budování
chodníků i zelených pásů.

MNV v roce 1979–1984 uskutečnil vybudování chodníků v Lesovní ulici, k Mýtu,  osazení
obrubníků na Plotech, opravu komunikace Lesovní, na Kařez a komunikaci ve stavebním
obvodu Ouvrátka I.

Obecní úřad v době od roku 1996–2007 investoval do oprav komunikací 9 403 000 Kč
a přesto ještě nejsou všechny komunikace v takovém stavu, v jakém by měly být. 
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Vodovod „Cheznovice – Olešná“

Konec roku 1982 nedostatek vody ve studních v obci. V roce 1985
průzkum pramenů „Na rašelině“ pro obecní vodovod v k.ú. Oleš-
ná.

V roce 1987 uzavřel MNV Cheznovice dohodu s obcí Oleš-
ná o společném budování vodovodu. S výstavbou vodo vodu za-
počato v listopadu 1989. Výstavba byla  rozdělena do dvou etap.

1. etapa – vodní zdroj – 2 studny, čerpací jímka, výtlačný řad, vodojem, el. přípojka ze
Smolárny, zásobní řad „A“ k čp. 210 a zásobní řad „C“ na okraj Olešné.
2. etapa – rozvod po obci – zásobní řad „B“
Výstavba byla zakončena v roce 1994. Celkové náklady 7 314 866 Kč.

Hrazeno: 
Státní fond vodního hospodářství Praha 1 311 000 Kč
Ministerstvo zemědělství ČR 1 410 000 Kč
ONV Rokycany 50 000 Kč
OkÚ Rokycany 311 000 Kč
ZD Zbiroh + Buzuluk Komárov 129 600 Kč
Obec Cheznovice 3 371 618 Kč
Obec Olešná (příspěvek na studny,  čerpací jímku, 
výtlačný řad a vodojem) a úhrada zásobního řadu „C“ 434 760 Kč

K přehledu majetku obce a provedeným akcím je potřeba ještě se zmínit o výstavbě  skládky
na tuhý komunální odpad „U zabitých“ v roce 1981 i výstavby skladu strojů u požární zbroj-
nice, či dokončení stavby ocelové kolny na sběr druhotných surovin v roce 1985.

Kanalizace

1980 Ouvrátka II
1981 od nákupního střediska k čp. 88
1984 ve stavebním obvodu „u Zájezdku“ 
V roce 1980 byl vybudován záchytný protipovodňový příkop nade vsí od jihu. Regu-

lace Holoubkovského potoka (místně zvaného „Cheznovický“) včetně lávky u nákupního
střediska Jednoty byla dodavatelsky provedena v roce 1987–1988.

Místní národní výbor otevřel v roce 1980 nový stavební obvod s 10 parcelami – Ouvrátka
II a v roce 1984 nechal vybagrovat novou komunikaci a rýhu pro kanalizaci v stávajícím
obvodu „u Zájezdku“.

26
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Do roku 1989 byly práce uskutečňovány v tzv. akci „Z“ v investiční i neinvestiční části.
Značné množství práce bylo odpracováno zdarma členy zájmových organizací zastře-

šených v Národní frontě i řadovými občany. Po roce 1990 veškeré stavby i opravy  majetku
obce jsou prováděny dodavatelsky a řídí se zákonem o veřejných zakázkách.

Lesy obce Cheznovice

Lesní půda o výměře 206,7668 ha – investiční majetek obce byl MNV Cheznovice s účin-
ností od 1. 11. 1953 předán zdarma do Správy státních lesů k rukám tehdejší Správy  lesního
hospodářství ve Zbiroze.

Rok 1971 – reorganizace Státních lesů.
Les „Dubiny“ – naposledy měly ve své správě Středočeské státní lesy, Lesní závod  Dobříš,

zbývající lesní majetek byl naposledy ve správě Západočeských státních lesů, Lesní závod
Zbiroh. V roce 1991 byly obecní lesy spravovány firmou Lesospol Zbiroh.

6. 2. 1992 po 39 letech přešly „Panýrka“, „Slatina“, „ke Hlubokému“, „Dubiny“ – k.ú. Che-
znovice – výměra 56,9989 ha a lesy v k.ú. Olešná – výměra 149,7679 ha zpět do majetku
obce Cheznovice.

Ve správě obce s odborným lesním hospodářem Zdeňkem Krejčíkem byly obecní lesy
od r. 1992 do 31. 3. 2007.

V roce 2001 a 2005 bylo zalesněno v„Dubinách“, „Slatině“ a„Panýrce“ celkem 5,7678 ha.
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Na základě výpovědi podané lesním hospodářem, výběrovým způsobem byly obecní
lesy o výměře 59, 4024 ha v k.ú. Cheznovice a 149, 7679 ha v k.ú. Olešná dány od 1. 4. 2007
do nájmu na dobu do 31. 12. 2015 LESOSPOLU Zbiroh s.r.o..

24. 9. 2008 požádal Zdeněk Krejčík opět o správu obecních lesů. Zastupitelstvo obce se
po několikaterém jednání rozhodlo neodstupovat od smlouvy podepsanou se společ ností
LESOSPOL Zbiroh.

Zemědělství v obci

Zbirožská a.s. Zbiroh – stručná charakteristika:
26. 1. 1978 sloučením (JZD „1. máj“ Zbiroh, JZD „SNP“ Kařez, JZD „ČSSP“ Těškov a JZD

„Pod Brdy“ Strašice) vzniká celek s názvem JZD „ČSSP“ Zbiroh o výměře cca 4 300 ha
 zemědělské půdy. Družstvo provozuje převážně zemědělskou výrobu a zaměstnává 591 pra-
covníků. Předsedou sloučeného družstva se stává ing. Václav Sklenář.

Družstvo má 1 222 ks dojnic, 566 ks telat, 1 233 ks ostatního skotu, 577 ks prasnic a 2 230 ks
ostatních prasat (odchov+výkrm).

V průběhu let dochází ještě několikrát ke změně názvu družstva (1990 – Zemědělské
družstvo Zbiroh, 1993 – Zemědělské obchodní družstvo Zbiroh). V roce 2002 se mění  družstvo
na akciovou společnost s názvem ZBIROŽSKÁ a.s.
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V roce 2007 se stává většinovým vlastníkem společnosti ZBIROŽSKÁ a.s. společnost
TEKRO, spol. s r.o. Praha.

Ing.Václav Sklenář je předsedou družstva až do roku 1991. Do roku 1993 řídí družstvo
ing. Jaroslav Opatrný jako místopředseda. Po transformaci družstva je zvolen předsedou
družstva ing.Václav Tomec, CSc., který ve funkci pokračuje i po přeměně družstva na  akciovou
společnost. 
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Od roku 1990 společnost v rámci restitucí a vypořádávání majetkových podílů postupně
vrací majetek a pozemky původním vlastníkům. V současné době společnost obhospoda-
řuje cca 3 768 ha zemědělské půdy v rámci všech katastrálních území obcí, které patřily do
původních JZD při sloučení v roce 1978. V rostlinné výrobě se společnost specializuje na
výrobu osiv, krmných plodin a potravinářského obilí. V živočišné výrobě – skot (výroba  mléka),
prasata (odchov+výkrm), výkrm krůt a krocanů. 

Společnost ná 120 zaměstnanců.
Ing. Václav Tomec, CSc., ředitel společnosti 

Podnikatelská činnost

Již několik let platí, že nejsme čistě vyhraněná zemědělská obec. Přestává se chovat doby-
tek, upouští se i od chovu domácí drůbeže a králíků. Módou se i u nás v Cheznovicích  stalo
vlastnit psa či kočku vyšlechtěných plemen. Ovocné stromy, pěstování zeleniny v zahradách
u rodinných domů ustupuje okrasným keřům a jehličnanům, sekaným trávníkům, bazé-
nům s odpočinkovým posezením.

V devadesátých letech minulého století začaly v obci vznikat menší firmičky či firmy,
z nichž některé již zanikly a jiné dobře prosperují i v dnešní době.

O zásobování obyvatelstva potravinářským i drogistickým zbožím se stará M Centrum
Mileny Fikarové a Smíšené zboží Šťastný–Šťastná. Na dobrém pivu si můžeme pochutnat
v Lidovém domě, na Trianě nebo v kiosku u fotbalového hřiště, bohužel všude s krátkou
provozní dobou. 

Z dobře prosperujících firem můžeme jmenovat KOVOPROGRES Tomáše Bláhy
a Ing. Romana Karáska či truhlářské provozovny, jejichž výrobky si pochvalují lidé v ši rokém
okolí, DŘEVONA – Josef Kolář, Truhlářství – Pavel Čermák, Truhlářství – Jan Sýkora.
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Za zmínku stojí PNEUSERVIS Milana Kratochvíla, jež mimo oprav automobilů, výměny
pneumatik, prodává i různé autodíly a přípravky či LAMA – autolakovna Jiřího Palka. Au-
todopravu provozuje Josef Moulis a Václav Moulis, tesařství Miloslav Marek, instalatérské
 práce Josef Šoltys, stavebnictví Michal Strejc s Vladimírem Němečkem, sklenářství Jan Hra-
bák a kovářské práce Josef Palek. Kadeřnictví Jitky Langové omezilo činnost na tři dny v týd-
nu, šitím všeho druhu se zabývá Hana Nováková a masérstvím Květa Wirlandová.

Ing.Markéta Stupková podniká v činnosti návrhy a realizace zahrad, veřejných prostranství,
prodej trvalek, skalniček, dřevin a aranžmá suchých vazeb. Manželé Skurovcovi  podnikají
v oblasti komplexní tiskové produkce pro prezentaci firem, akcí a výrobků (grafika,  sazba,
scan, retuše, a tisk).

V katastrálním území Cheznovic u Štěpánského rybníka je v provozu celoročně rekreační
a školící středisko – Svatý Štěpán vhodné pro školy v přírodě, školní výlety, podnikové i ro-
dinné akce, rodinné rekreace i dětské tábory. 

V sousedství se nachází rekreační středisko „PRAŽANKA“, které nabízí ubytování i stra-
vovací služby, rovněž pro rodinnou rekreaci, ozdravné pobyty, školy v přírodě, sportovní
akce, školní výlety.
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Spolková činnost

Do listopadu 1989 veškeré dění v obci bylo v režii místní organizace KSČ. Společenské
 organizace rozvíjely svoji činnost pod hlavičkou Národní fronty. Konaly se oslavy „Vítězného
února“, „1. Máje“, „9. května – osvobození vlasti Rudou armádou“, „Slovenského  národního
povstání“, „Výročí založení KSČ“ i „Velké říjnové socialistické revoluce“.

V roce 1986 bylo oslaveno 65. výročí založení KSČ. A poslední politickou akcí byl „Štít
podbrdských partyzánů“ na podzim r. 1989.

Od roku 1990 se činnost místních komunistů zúžila na účast ve volbách, ustavení 
a podání kandidátky do voleb komunálních a obměnu tiskových materiálů ve vývěsní  skříňce.

V roce 1990 přestal existovat výbor Národní Fronty. Společenské složky začaly  pracovat
samostatně, nebyl zřízen nový orgán, který by je koordinoval. Zanikl Svaz socialistické  mládeže
a Pionýr, vznikl Junák. Skončila činnost rady Osvětové besedy, jež se starala o kulturní a osvě-
tový život v obci, jejímž posledním předsedou byl Václav Březina čp. 167. Organizace se za-
čaly věnovat své zájmové činnosti, ustala pomoc při zvelebování obce, tak jako tomu bylo
v letech minulých.
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Tělovýchova 

V období od roku 1979 až do roku 1990 bylo tělovýchovné hnutí v obci řízeno Tělovýchovnou
jednotou Sokol. V roce 1990 byla u Ministerstva vnitra zaregistrována Tělovýchovná jed-
nota Cheznovice až do roku 1996, kdy byla vzhledem k ekonomickým problémům zruše-
na. Majetek Tělovýchovné jednoty byl rozdělen. Lidový dům převzala do svého majetku Obec
Cheznovice, sportovní areál nově vzniklý subjekt FC Cheznovice 96. Činnost tělovýchov-
ného hnutí byla v období TJ Sokol a TJ řízena prostřednictvím oddílů kopané, základní  tělesné
jednoty, stolního tenisu a šachového oddílu. V  rámci FC je organizována činnost pro-
střednictvím oddílů kopané a stolního tenisu. Po celé sledované období vyvíjel nejaktivnější
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činnost oddíl kopané. Období závěru 80. a počátek 90. let bylo velmi úspěšné pro mužstvo
žáků, kteří vyhráli v  okresním přeboru a s  úspěchem dosahovali dobrých výsledků
i v kraj ské soutěži. Po přechodu do dorostu měl jejich úspěch stejnou hodnotu. Dobrých
výsledků dosáhlo v určitých obdobích i mužstvo mužů. 2x zvítězilo v okresním přeboru a tím
i 2x postoupilo a účastnilo se v soutěži 1.B třídy. V letošním roce se mužstvo mužů umís-
tilo na 1. místě v okresním přeboru, přesto se rozhodlo do Krajské 1.B třídy nepostoupit.
Oddíl ZRTV měl dobrou aktivitu ještě v začátku 80. let, a to v oddílech žákyň, dorostenek
a žen. Postupně docházelo k útlumu. Oddíl stolního tenisu měl aktivní činnost v počátcích
80. let, kdy byla věnována pozornost žákům a dorostu. Postupně došlo k útlumu. V současné
době je na velmi dobré úrovni mužstvo mužů, i když jen s minimálním počtem členů.  Šachový
kroužek organizoval činnost jen v rámci oddílu až postupně zanikl.

Kromě sportovních a tělovýchovných činností byla a je organizována činnost společenská.
Tradicí se staly každoročně konané sportovní plesy. Tradičně je zajišťován turnaj v ko-

pané mužů – Memoriál Jirky Stupky a Vojty Dudla. Letos byl již XX. ročník. 
V minulosti ve spolupráci s osvětovou besedou při MNV byly organizovány besedy s před-

ními sportovci – Antonínem Panenkou, Ivo Viktorem, Janem Samken atd. Za zmínku sto-
jí i organizace několika výšlapů do přírody, jako vycházka lesním pohořím z Cheznovic do
Dobříva, po Zbirožském potoce až k soutoku s Berounkou, pohořím Šumavy. Pozornost byla
věnována údržbě a rozšíření Sportovního areálu. Na přelomu roku 1985/1986 byla vybu-
dována tribuna, v roce 1989 bylo za podpory tehdejších ONV a MNV vybudováno  asfaltové
hřiště, v roce 2001 byla provedena rekonstrukce střechy kabin a postavena klubovna, v sou-
časné době byla zahájena rekonstrukce oplocení.

Po celou dobu zmiňovaného období se tělovýchovné hnutí řadilo a stále řadí mezi ne-
jaktivnější společenské organizace v obci. Za úspěchy je třeba poděkovat všem, kteří se na
nich aktivně podílejí, tj. hráčům, funkcionářům, příznivcům i těm, kteří přispívají k pod-
poře a to sponzorům a obecnímu úřadu.

Václav Březina
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Základní organizace Českého svazu včelařů

Včelařský spolek byl založen v roce 1948. Členové se zabývají chovem včely medonosné,  která
je v současné době prakticky jediným a nenahraditelným opylovačem hmyzosnubných  rostlin.
Přestože s intenzivním zemědělským hospodařením se výrazně zhoršily pastevní podmínky
a byly k nám zavlečeny dosud neznámé včelí choroby, činnost spolku nezanikla. Počty  včelstev
i členů ale postupně klesaly, zvláště pak v roce 2007, kdy udeřila včelí nemoc varoáza a uhy-
nula celá polovina včelstev. I přes dotační podporu státu a Evropské unie se nedaří k této
bohulibé činnosti přilákat nové mladé zájemce. Členská základna rychle stárne a včelaři mají
oprávněné obavy, že se včela, i přes její užitečnost, stane ohroženým druhem.

V roce 1959 měl spolek 50 členů, v současnosti má jen 12 členů, kteří obhospodařují
asi 150 včelstev, z toho jsou 4 členové s 20 včelstvy z vedlejší obce Olešná.

Miroslav Karásek

Myslivci

V obci Cheznovice působí jako zájmová organizace myslivecký spolek, který do roku 1993
působil jako MS Osičina – kolem 50 členů a hospodařil na cca 2 700 ha. Od 1. dubna 1993
myslivost provozuje MS Kopaniny Cheznovice, který má pronajatou společenstevní honitbu
od Honebního společenstva Kopaniny Cheznovice o celkové výměře 1 438 ha. Z toho je 874
ha zemědělské půdy, 563 ha lesní půdy a 1 ha vodní plochy. 

V honitbě se vyskytují následující druhy zvěře:
Zvěř jelení, jejíž normovaný stav pro honitbu je 7 kusů – vyskytuje se v odpovídajícím

stavu, v současné době je vyvíjen tlak na snižování stavů této zvěře z důvodu působení škod
na lesních a polních kulturách.

Zvěř srnčí, jejíž normovaný stav je 48 kusů – je nejrozšířenějším druhem v honitbě, její
počty odpovídají a jsou dodržovány odlovem. Značné ztráty způsobuje silniční doprava.
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Zvěř černá, která nemá v honitbě stanoveny normované stavy je v současné době pře-
množená a působí značné škody na zemědělských kulturách. Myslivci vyvíjejí maximální
úsilí ke snižování stavů této zvěře.

Zajíc polní by se měl u nás vyskytovat v počtu 98 ks, avšak v počtech odpovídá zhru-
ba 1/3 normovaného stavu a proto již 15 let není loven.

Bažant – normovaný stav pro honitbu je 56 ks, v honitbě se však nevyskytuje ani jeden
exemplář.

V honitbě se vyskytují i různé další druhy zvěře srstnaté i pernaté, o které myslivci pe-
čují zejména v době nouze v zimním období, kdy zvěř přikrmují jadrnými i objemovými
krmivy, provádějí léčení spárkaté zvěře proti parazitům, pomáhají zemědělcům při sběru
kamene, obcím Cheznovice a Těně při výsadbě zeleně a zalesňování v obecních lesích a po-
dílejí se na společenském životě v obcích.

Miroslav Tauš

Sbor pro občanské záležitosti

Do roku 1990 vyvíjel Sbor činnost, která spočívala v blahopřání k významným výročím  občanů,
k zajištění rozloučení se zemřelými spoluobčany, zlaté svatby i další společenské události.
Mezi zdařilé akce patřilo slavnostní vítání nových občánků do života. SPOZ ukončil  svoji
činnost v r. 1990, poslední předsedkyní byla Anna Taušová čp. 71.

Popisované činnosti začal zajišťovat Obecní úřad se svými zaměstnanci a za pomoci  členů
školské, kulturní a sociální komise.Oslava vítání nových občánků byla od r. 1991 na 10 let
přerušena a byla obnovena 15. 12. 2001. Od této doby dodnes bylo přivítáno 64 občánků,
35 chlapců a 29 děvčat.
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Místní knihovna

V roce 1980 byla pro ni zřízena místnost v budově staré školy a knihy byly z budovy MNV
přestěhovány. Obecní úřad v místnosti budovy čp. 75 vyměnil okna, topení na tuhá paliva
za akumulační kamna a přibylo několik nových regálů na knihy. Knihovna čítá přes 6 000
vlastních svazků a z rokycanské knihovny jsou dodávány výměnné soubory. Knihovní  fondy
jsou zastoupeny všemi druhy literatury, včetně novinek, pravidelná obměna. Od roku 1980
do poloviny roku 2003 vedl knihovnu Miroslav Vlček čp. 53, ředitel základní školy ve vý-
službě. Od této doby dosud je vedoucí knihovny Blanka Holá čp. 58.

Obecní kronika

V popisovaných letech do roku 1983 dění v obci zaznamenával Otto Huml čp. 8, dalších
celých 20 let Miroslav Vlček čp. 53. Od roku 2004 kroniku obce píše Vlasta Ernestová čp.
232, bývalá učitelka mateřské školy.

Fabiánovy brdské pohádky

Obec se může pochlubit i pohádkářkou Lenkou Krejčíkovou-Praumovou čp. 209 (nyní  bytem
Strašice). V roce 2006 jí výšla kniha „Fabiánovy brdské pohádky“. Kniha obsahuje 10  pohádek,
z nichž první má název Cheznovická kobylka. Obec i několik cheznovických občanů se na
vydání sponzorským darem podíleli.
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Dechová hudba Cheznovanka

V roce 1979 hrála dechová hudba Cheznovanka již 6 let. Výročí 600 let obce oslavila kon-
certem, na kterém zazněla poprvé Cheznovická polka od cheznovického chalupáře Hugo
Fišera. V té době byla Cheznovanka jednou z nejlepších kapel v celém okolí.  Zúčastňovala
se krajských soutěží o Zlatou křídlovku, pravidelně zajížděla do bývalé NDR několikrát v roce.

Hrála na všech významných plesech od Františkových lázní až po Berounsko. Tyto akce
s Cheznovankou absolvovala celá řada významných zpěváků té doby. (např. František  Ledinský,
Zdeněk Matouš, či sestry Skovajsovy). V posledních letech vystupovali spolu s Cheznovankou
zpěváci Veselky Blanka Tůmová a Milan Černohouz za přispění moderátora Josefa
 Pospíšila z České televize. Roku 1981 byla Cheznovanka na Ukrajině a v Rusku. 

Největší krédo muziky je dobře hrát tak, aby byli posluchači co nejvíce spokojeni. 
To se jí daří především na Staročeských májích a koncertech nejen v kraji, ale i ostatních
 městech, kam Cheznovanka zajíždí. Roku 2000 koncertovala Cheznovanka v německém 
Pasově a roku 2003 v rakouském Bad Gassteinu. Roku 2002 natočila kapela svůj první 
nosič. Slavnostní křest druhého nosiče bude 2. 10. 2009. Postupem se měnilo i osazenstvo
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této kapely. V kape le stále působí od začátku založení z cheznovických občanů částečně ing.
Miloslav  Jedlička čp. 195 a stále Václav Čermák čp. 83 a kapelník Petr Mráček čp. 87. Dnes
hraje Cheznovanka dechovou muziku nejen klasických autorů, ale i autorů nových – Žid,
Khas. Slova jim píše zpěvačka Cheznovanky Hana Koubová čp. 190. Za to, že Chezno vanka
stále působí, je třeba poděkovat zastupitelům obce a to především starostce Haně  Stupkové,
že můžeme zkoušet v obecním zařízení i za finanční podporu při natáčení a vydávání obou
nosičů. 

Petr Mráček

Klub důchodců

Byl v obci ustaven dne 10. února 1988. Zakladateli byli: Karel Svejkovský, Miroslav Vlček,
František Reitmajer, Václav Březina, Josef Huml čp.182, Miloslav Hanuš, Jiřina Novotná, Jana
Bystřická, Antonín Král, Zdeňka Humlová čp.143 a Marie Modlíková. Na zahájení činnosti
tehdejší Okresní národní výbor v Rokycanech přidělil dotaci ve výši 15 000 Kč, která se použ-
ila na vybavení, zájezdy, vstupné a občerstvení. Prvním předsedou byl Karel Svejkovský, kte-
rý ukončil tuto funkci 24. 1. 1991. Druhým předsedou byl zvolen Václav Březina, který tuto
funkci vykonával do konce roku 2000. Od roku 2001 vykonává tuto funkci Václav  Hrabák
čp. 230. Činnost klubu je finančně podporována Obecním úřadem a je zaměřena  převážně
na setkávání důchodců na pravidelných „posezeních“, na která jsou zváni známé a význačné
osobnosti z obce a blízkého okolí na společné besedy. Důchodci se zúčastňují všech kul-
turních a společenských akcí, které se v obci konají. Důchodci podle svých možností  pomáhají
s některými pracemi Obecnímu úřadu, jako například hrabání listí na místním hřbitově a udr-
žují veřejné prostranství před svými rodinnými domy, což přispívá k celkovému hezkému
vzhledu naší obce.

Václav Hrabák
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Dobrovolní hasiči

Činnost dobrovolných hasičů v obci probíhá ve dvou rovinách.
 v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce v čele s velitelem (od února 1996 dosud  Alois

Stupka čp. 257). JSDHO čítá 16 členů, kteří jsou rovněž členy SHČMS. Zásahové  družstvo
má 8 členů v čele s Josefem Humlem čp. 263.

 v zájmové činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se starostou. 
Dříve v čele sboru hasičů byl předseda – od r. 1985 do roku 2000 jím byl Václav Štochl

čp. 121. Od roku 2000 došlo ke změnám vedení. Funkci starosty zastával krátce Josef  Blahovec
čp. 26, poté ho vystřídal Josef Němeček čp. 275, od roku 2009 ve funkci starosty je  Miroslav
Frost čp. 264.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je financována z obecního rozpočtu a  někdy
i z menších dotací HZS Plzeňského kraje. JSDHO má k dispozici hasičskou zbrojnici se  dvěma
garážemi, skladem pohonných hmot a místnost se skříňkami s uloženou výstrojí každého
člena zásahové jednotky. Dále má automobil AVII, stříkačku PPS–12 a cisternu ŠKODA 
CAS-25 RTHP. Vlastní motorovou pilu, kalové čerpadlo, vysílačky, zásahové obleky, nové
helmy, dýchací přístroje a další.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kromě likvidace požárů, pomoci při povodních
a přívalových deštích, odstraňování následků velkých větrů a vichřic je i technicky nápo-
mocna obci. Od získání cisterny v roce 2001 vyjíždí jednotka stále častěji k požárům v  okolí
pomáhat svým kolegům z JPO 3 a profesionálům. Jednotka obce se zúčastňuje námětových
cvičení, v květnu 2008 i 2009 proběhlo cvičení složek Integrovaného záchranného  systému
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ve výškové budově na sile v Kařeze. Koncem června 2009 proběhlo cvičení v ZŠ a MŠ v Che-
znovicích za účasti profesionálů z Rokycan a dobrovolných sborů z Holoubkova, Mýta a Zbi-
roha.

Za zmínku stojí založení oddílu mladých požárníků v roce 1984, který pracoval pod ve-
dením Jaroslava Langa i Zdeňka Šubrta. Poté se ve vedení oddílu vystřídalo několik vedoucích
až oddíl k velké škodě zanikl. Rovněž k velkému úspěchu patřilo založení družstva žen v roce
1985, které také již neexistuje.

Zájmová činnost SHČMS je hrazena z výtěžku plesů a jiných akcí, které sdružení  pořádá,
členských příspěvků, sponzorských darů atd. Členům sdružení bylo umožněno v r. 2001 si
svépomocí zřídit a vybavit z části bývalé třídy ve staré škole klubovnu.

V r. 1988 sbor oslavil 85. výročí založení, kdy byla udělena krajská vyznamenání „Za zá-
sluhy“ členům Václavu Štochlovi st. čp. 121, Václavu Kasíkovi čp. 14 a Vilému Kocourkovi
čp. 100. 

100. výročí bylo oslaveno v r. 2003, jehož součástí bylo uspořádání okrskové soutěže.
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105. výročí v r. 2008 se zúčastnilo 13 sborů nejen z okolí, ale např. i z Blovic, Nýřan či
Plzně.

V září 2008 se konal 1. ročník „Memoriálu Miroslava Vojče“, letos opět v září proběh-
ne 2. ročník. Pořádání hasičských plesů se stalo dávno tradicí, rovněž tak blahopřání s dár-
kem ke kulatým jubileím členům sboru. Řada členů pomáhá záslužnou činností – dárcov-
stvím krve. Za zmínku stojí jmenovat Antonína Štochla čp. 256 (108 odběrů) a Zdeňka  Šubrta
čp. 160 (76 odběrů). Nejmladšími dárci z řad hasičů jsou Martin Tauš čp. 70 a Josef Huml ml.
čp. 263

Podklady poskytla kronikářka hasičů Eva Šubrtová čp. 160

Český červený kříž

Členové této organizace se věnovali organizování zdravotnických kurzů, přednášek, získávání
dobrovolných dárců krve i poskytování první pomoci místním občanům. Mimo tuto  činnost
se podíleli na zvelebovacích akcích pro obec i na společenském životě spolu s ostatními
 organizacemi Národní fronty, hlavně s Českým svazem žen. Poslední předsedkyní byla  Milena
Vlčková čp. 53. Činnost dříve tak aktivní organizace začala ochabovat, v roce 1990 se  omezila
jen na vybírání členských příspěvků, až poté zanikla.
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Český zahrádkářský svaz

Tuto organizaci v roce 1979 vedl František Černý čp. 39 až do jejího ukončení v prosinci
2001. Celou dobu své existence patřila mezi velmi aktivní organizace. V roce 1997 byla zá-
kladní organizace oceněna čestným uznáním II. stupně Republikovou radou ČZS. Předseda
František Černý byl oceněn čestným uznáním III. stupně a jeho bratru (ovocnářský instruktor)
Josefu Černému čp. 147 bylo uděleno Republikovou radou ČSZ čestné uznání II. a III.  
stupně.

Členové organizace se věnovali činnosti nákupu a prodeji pro své členy i další občany,
sadbových brambor, cibule sazečky, roubovaných okurek, semen, ovocných stromků, růží,
okrasných keřů, sazenic květin. Zúčastňovali se brigád na zvelebování obce, pomáhali při
stavbě mateřské školky, přístavby Lidového domu, starali se o alej jabloní na „Regulaci“.
 Vysazovali spolu se včelaři javory, jeřáby podél komunikací, udržovali výsadbu zeravů na
místním hřbitově, v parčíku „U jam“ i u staré školy. S dalšími organizacemi, hlavně s ČSŽ
a dozorčím výborem Jednoty, někdy i chovateli nebo ČSČK pořádali výstavy květin a r učních
prací, ovoce i zeleniny, zájezdy i odborné přednášky. Kupovali odborné knihy, které  později
předali do místní knihovny. Se včelaři a Obecním úřadem zakoupili televizor s videem na
přehrávání hlavně odborných přednášek. Před ukončením své činnosti měla organizace ČZS
43 členů.

Čerpáno z poslední zprávy předsedy ZO ČZS Františka Černého
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Český svaz žen

Do roku 1983 vedla organizaci Vlasta Heřboltová čp. 77. Od roku 1983 dosud je předsed-
kyní ČSŽ Hana Stupková, čp. 72. Český svaz žen patřil včetně roku 1990 mezi nejaktivnější
společenské organizace v obci. Jeho bohatá činnost spočívala v brigádnické činnosti při zve-
lebování obce, ve výsadbě lesních stromků, sběru druhotných surovin, sběru, sušení a  prodeji
léčivých rostlin, dále pořádání odborných přednášek, zájezdů, návštěv divadelních představení,
kursů šití i pečení medových perníčků, společně s ČZS květinových výstav a ručních  prací.
Tradicí bylo konání maškarního plesu. ČSŽ pořádal peněžní sbírky postiženým při země-
třesení v Rumunsku i při povodních v České republice. Již po mnoho let pomáhá při  prodeji
kytiček při Českém dnu proti rakovině, vždy s velkým úspěchem.

Od roku 1991 činnost členek ČSŽ velmi polevila. Značná část členek se zúčastňovala
a stále zúčastňuje při bohatém programu Klubu důchodců. Od roku 2008 začaly chezno-

vické ženy s výšlapy po blízkém okolí, s kte-
rými pokračují i v letošním roce. V srpnu se
konal turnaj ve cvrnkání kuliček a v pod-
zimních měsících bude zahájeno cvičení
„Jak účinně  čelit bolestem zad“. V plánu je
i babský ples. Základní organizace Českého
svazu žen  Cheznovice čítá 48 členek.

Hana Stupková
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Skauti Cheznovice

Činnost skautů v Cheznovicích se rozjela především díky manželům Krejčíkovým, kteří byli
registrováni hned po obnovení Junáka ve středisku Strašice v roce 1990.

A tak 22. června 1990 zde zakládají jeden oddíl skautek a světlušek s 15 členkami a ve-
doucí Lenkou Krejčíkovou a jeden oddíl skautů a vlčat se 16 členy a vedoucím Zdeňkem
Krejčíkem. 

Tyto oddíly byly registrovány ve středisku skautů Strašice a také se zúčastňovaly všech
větších akcí pořádaných tímto střediskem – např. zimní přechod Brd, Jamboree Plzeň, kaž-
do roční stanové tábory u Nepomuku, Kamence, na přehradě Orlík a podobně.

Velmi významnou akcí pro život skautů v Cheznovicích bylo vybudování vlastní sru-
bové klubovny s hřištěm na pozemku u lesa na západním okraji obce, který Obecní úřad
v Cheznovicích skautům poskytl. Hlavní zásluhu na této stavbě měl právě vedoucí skautů
Zdeněk Krejčík, sponzorsky přispěl i pan Sevald, Pavel Čermák a další.

Původně porevoluční nadšení postupně vyprchalo a od roku 1999 došlo k utlumení
 činnosti oddílu. Z části také proto, že původní generace členů odcházela po osmi letech do
praktického života. Poslední ranou byl požár skautské klubovny v roce 2005, který  historii
skautů v Cheznovicích uzavřel. 

45
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Textařka písní

Ze zpěvačky hudby Cheznovanky Hany Koubové čp. 190 se vyklubala i textařka. S Che-
znovankou zpívá od roku 1997 a s psaním textů započala v roce 2007.

Tradice „Staročeské máje“ ji inspirovala k napsání textu k první písni „Májové poupátko“
a láska k rodné vesničce k napsání textu „Rodná vesnička“. Hudbu k oběma písním složil
Josef Žid z Hrádku, velký milovník dechové hudby, z první písničky vznikl pěkný valčík a z dru-
hé svižná polka. Obě skladby bylo možné si již zanotovat v říjnu 2007 při koncertu Che-
znovanky.

Nezůstalo ale jen při těchto dvou. Následoval text k polce „Kapelníkovi“, kterou věno-
vala kapelníkovi Petru Mráčkovi.

Dále „Na řece pod Tetínem“ – valčík, „Láska Tvé mámy“ – valčík, „Plzeňský pivovar“
– polka a „Modré z nebe“ – tango.

Ve spolupráci se skladatelem Miloslavem Khásem byla napsána polka – „Taková jsi Ty“,
kterou již natočila na CD „VESELKA“ Ladislava Kubeše. „Život není pohádka“ – valčík, „Pod
jabloní“ – polka, „Podzimní obrázek“ – tango a „Kolikrát?“ – polka.

Ke skladbám Václava Šmolíka: „Pohlazení“ – valčík, „Pro Dášu“ - valčík (pro jeho man-
želku), „Svítání“ – valčík, „Domažlická“ – polka.

Na CD Cheznovanky, které bude vydáno při příležitosti 630 let obce, jsou „Rodná ves-
nička“, „Májové poupátko“, „Kapelníkovi“ a „Život není pohádka“.
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Závěrem 

Nechť se plní přání kronikářky Vlasty Ernestové ze závěru roku 2007, aby naše ves-
nička byla stále pěknější, lidé k sobě hodnější, okolní příroda zdravější a čistější,  život
radostnější. Abychom byli v Cheznovicích opravdu doma, tak jak to pociťuje Eva
 Savkovová ve své básni:

DOMOV
V zeleném koutě podbrdských lesů
kouzelnou vesničku nejhezčí znám.
Každý rok na dlani srdce jí nesu, 
protože ze všech ji nejraději mám.

Na vršku nade vsí místečko mám,
tam s úctou velikou pyšníc se stojím,
s údivem hledím
a jen se dívám.

Červené střechy, jak rozběhlí pavoučci,
na nitkách cestiček nalepené.
Srdce mi poskočí,
když vidím před sebou koberce barviček rozprostřené.

Když vracím se domů,
do kouta pod Brdy,
do chladu lesů a zurčících vod,
košíky hříbků si domů nesu,
láska a něha je můj doprovod.
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