KAŘEZ

Ročník 2022
Číslo 2

vyšlo 11.4.2022 – Zdarma

Oficiální zpravodaj obce
VÍTÁNÍ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ ZA ROK 2021

V naší obci je tradice vítat nové občánky obce Kařez, kteří se narodili za předcházející rok. V roce 2021 se v naší obci narodilo
celkem 10 dětí, z toho 8 dívek a 2 chlapci: Meda Roubová, Tereza Houbová, Adéla Kuncová, Marie Štěpánková, David Bauer, Zorka
Bouda, Kristýna Štiková, Sofie Kroupová, Madlen Šindlerová a Dominik Veiqend.
Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo dne 3. 4. 2021 od 15. hod. na obecním úřadě. Po tradičním projevu pana starosty a přivítání
přišly malým občánkům zarecitovat a zazpívat děti ze ZŠ a MŠ Kařez. Maminky obdržely květinu, děti hračku a rodiče se zapsali do
pamětní knihy.
Václav Krofta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE RESTAURACE
V SOKOLOVNĚ V OBCI KAŘEZ
Obec Kařez vyhlašuje výběrové řízení pro nového provozovatele v restauraci v sokolovně za nájemné 3.000 Kč/měsíc.
Pronajímané prostory je možné začít využívat okamžitě. Přihlášky a podmínky do výběrového řízení od jednotlivých uchazečů (je
nutné doložit): Výpis z rejstříků trestů, strukturovaný životopis, dosažené vzdělání, praxe v oboru pohostinství a gastronomie,
navrhovaná provozní doba restaurace, návrh jídelního lístku a dalšího sortimentu, navrhované služby a celkové využití restaurace,
případně prostorů v sokolovně na sále. Vaše přihlášky zasílejte na adresu Obecního úřadu v Kařeze, Kařez č. p. 28, 338 08. Přihlášky
je nutné doručit do 10. 5. 2022.

HLEDÁME UKLÍZEČKU DO SOKOLOVNY KAŘEZ
Obec Kařez tímto poptává a hledá uklízečku pro uklízení prostorů v sokolovně Kařez. V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte
Obecní úřad v Kařeze.
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CO JE NOVÉHO V SOKOLE?
Dne 17. března 2022 se konala
volební valná hromada Tělocvičné
jednoty Sokol Kařez, která tím
uzavřela jednu kapitolu své činnosti.
Odcházející výbor pracoval prakticky
ve stejném složení už od roku 2009.
A někteří jeho členové působili
v Sokole dokonce už od začátku jeho
novodobého vzniku v roce 2003.
Tehdy se, jak jsme už dříve psali, pouhých osm nadšenců
zasloužilo o to, že v Kařeze Sokol máme.
Dokonce dva z těchto nadšenců pracovali v Sokole až do této
volební valné hromady prakticky nepřetržitě a to ve funkci
hospodáře bratr Karel Matějka a členka kontrolní komise sestra
Věra Matějková. Oba pracovali velice obětavě a spolehlivě, což
mohou ocenit jen ti, kteří vědí, co to v praxi ve vedení spolku
obnáší. Poděkovat za úspěšnou dosavadní práci je třeba nejen
jim, ale i všem ostatním členům odstupujícího předsednictva.
Vysoce je třeba ocenit především práci a angažovanost všech
cvičitelů, kteří odvádějí největší kus práce. Díky práci všech má
naše tělocvičná jednota ke 31.březnu 2022 celkem 130 členů,
máme nový dětský oddíl cvičení všestrannosti, oddíl cvičení
maminek s dětmi byl i z důvodu počtu přihlášených maminek
a dětí rozdělen na mladší a starší děti. A výborně si vede i oddíl
Tancvič, který má dokonce celkem 40 dětí ve třech družstvech.
Děti tohoto oddílu také předvádějí svá vystoupení na veřejnosti,
jak dokládají fotografie z nedávno pořádaného hasičského bálu.

Je tedy náš TJ Sokol Kařez v dobré kondici a má všechny
předpoklady k růstu i v dalších letech.
Postupující digitalizace, která se nevyhnula ani Sokolu, je také
dalším impulzem pro předání odpovědnosti za chod Sokola
mladším.
Nově zvolení činovníci Tělocvičné jednoty Sokol Kařez:
Starostka
Miroslava Hurábová
Místostarostka
Lenka Vlčková
Jednatelka
Milena Kratochvílová
Hospodářka
Lenka Chvojková
Předsedkyně kontrolní komise
Danuše Pálková
Členky kontrolní komise
Pavla Zdvořáková,
Dagmar Menclová
Náčelník
Jan Huráb
Náčelnice
Eva Cafourková
Zdravotnice
Marie Šindlerová

Přejeme nově nastupujícím, aby se i v jejich řadách také našli
takoví, kteří dohlédnou za přítomnost a budou se snažit dál
udržovat za všech příznivých i nepříznivých okolností chod
spolku a rozšiřovat členskou základnu. A kteří budou propagovat
cvičení v Sokole pro zdravý vývoj především dětí a to od
nejútlejšího věku a také pro zdraví a kondici dospělých a nevadí,
když zařadí cvičení do svého životního stylu až v pozdějším
věku.
Sokol svými akcemi ovlivňuje společenský život v obci a spojuje
všechny tím nejlepším způsobem. Sokol vždy podporoval
spolupráci spolků v obci a oceňoval podporu zastupitelů obce,
kteří nám vycházeli maximálně vstříc. Vždy jsme zdůrazňovali,
že máme velikou výhodu v tom, že můžeme využívat sokolovnu
prakticky zdarma a nemáme na starosti provozní náklady.
Členství v naší tělocvičné jednotě využívá i nemalý počet
dospělých a dětí z okolních obcí, kde buď není Sokol nebo není
oddíl požadované sportovní činnosti. Je proto škoda, že si
kařezští občané neuvědomují poskytované výhody, které se jim
nabízejí a nevyužívají je ve větší míře!
Přejeme Sokolu do budoucna hodně úspěchů, přízeň občanů
a elán do dalších nových úkolů! Přejeme vám udržet činnost
v nastaveném trendu, rozvíjet dále společenské a sportovní
aktivity ve spolupráci se všemi aktivními spolky a aktivními
lidmi v naší obci!
Odstupující starostka TJ Kařez
Eliška Troníčková
Děti z nového oddílu všestrannosti:

TJ SOKOL KAŘEZ
Jménem všech sokolů bych moc ráda a ze srdce poděkovala naší
vážené obyvatelce Ing. Elišce Troníčkové, která v prvním
čtvrtletí tohoto roku skončila v TJ Sokol Kařez ve funkci
starostky.
V této pozici odvedla obrovský kus práce a díky své
odhodlanosti, vytrvalosti, píli a zejména víře v sounáležitost
mezi generacemi se jí podařilo z velmi skromné šestičlenné
základny, vybudovat v naší obci plnohodnotný Sokol, který se
dnes může pochlubit více jak sto třiceti členy.
Tímto bychom chtěli Elišce velmi poděkovat za dlouholetou
činnost v TJ Sokol Kařez a popřát ji do dalších let hlavně pevné
zdraví a mnoho osobní spokojenost.
Za sokolíky Miroslava Hurábová
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PLÁN TURISTICKÝCH
AKCÍ NA ROK 2022

TURISTICKÝ SOKOLSKÝ ODDÍL

Pravidelný
termín
vycházek
je stanoven
na
první
sobotu
v měsíci.
Bližší
informace
ohledně
srazu, časů a organizace
budou každý měsíc upřesňovány. Sledujte vývěsku TJ Sokol
Kařez, webové stránky Obce Kařez a Facebook. Těšíme se na
všechny účastníky se zájmem o turistiku.
Měsíc

Trasa

Délka
v km

Doprava

Únor

Cekov-SiráKařízek-Kařez
Břasy – naučná
stezka Po
stopách důlní
činnosti na
Břasku,
Rozhledna Na
Vrchách
Rokycany –
Stráň- Kalvárie

10

Pěšky

7

Vlastní

7

Vlak

Květen

Železná Ruda –
Černé jezero

15

Vlak

Celodenní
akce

Červen

Skryjská jezírka, 6
návštěva muzea
ve Skryjích

Vlastní

Trasa ze Skryjí

Září

Brdy – Padrťské 10
rybníky
13
Hájovna
DoubravkaÚjezd –
Partyzánský
bunkr

Vlastní

Celodenní
akce

Pěšky

Možnost
opékání buřtů

Listopad

Nádraží Zbiroh – 14
PětidomíŠpacírka – kolem
zámku do
Zbirohu – Zbiroh
prohlídka Muzea
J. V. Sládka

Pěšky

Možnost
využití cesty
ze Zbirohu
autobusem

Prosinec

5–8
Plzeň –
Bolevecké
rybníky (okruh)

Vlakem
Tramvají

Možná
návštěva
Adventních
trhů

Březen

Duben

Říjen

Turistický sokolský oddíl má v letošním roce za sebou již tři
procházky. První jsme absolvovali 5. 2. 2022. Deset kilometrů
dlouhou trasu jsme zahájili na vlakovém nádraží v Kařeze, kde
jsme se sešli v hojném počtu.

Poznámky

Odtud jsme pokračovali do Cekova, Siré a po téměř deseti
kilometrové cestě jsme měli naplánovanou zastávku na Dolním
Kařízku. Zde jsme v místní restauraci, každý dle své chuti, něco
pojedli a popili. Dále jsme pokračovali směrem k našim
domovům do Kařeza. U rozcestí na Horní Kařízek ale někteří
přítomní zjistili, že by nebylo od věci zajít do příjemné hospůdky
v již zmiňované sousední obci. Tam ti „nejvytrvalejší“ jedinci
strávili v příjemné atmosféře ještě pár hodin…

Přesně o měsíc později jsme se opět sešli na vlakovém nádraží v
Kařeze. Odtud jsme tentokrát vyrazili vozidly a přemístili se na
Radnicko, kde cílem naší procházky bylo prozkoumání stezky s
názvem „Po stopách důlní činnosti na Břasku“. Během této trasy
jsme navštívili i rozhlednu v Břasích, kde jsme naši přítomnost
stvrdili zápisem do knihy návštěv. Po dobu výpravy dospělé
zahříval teplý čaj a děti se posilovaly sladkostmi.
Na místě, kde zahajujeme naše procházky (vlakové nádraží v
Kařeze), jsme se opět sešli druhého dubna. Za menší účastí
zřejmě stálo nepříznivé počasí, přesto se výlet vydařil a všech pět
přítomných žen bylo spokojeno. Směr turistické procházky byl
do okresního města Rokycany, kam jsme dojely vlakem. Ještě
před výšlapem na Rokycanskou stráň jsme navštívily Muzeum
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kde jsme měly možnost,
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prohlédnout si výstavu pod názvem Sokol na Rokycansku.
Nejvíce času jsme strávily u dvou vitrín, kde bylo představeno
fungování Sokola v naší obci, které sahalo do časů až před rokem
1950. Na fotkách byli k vidění obyvatelé Kařeza, kteří již nejsou
mezi námi, ale v Kařeze stále žijí jejich děti, vnoučata a
pravnoučata.

Z tematické výstavy jsme vyrazily na vrch Kalvárie, kde se
nachází Křížová cesta u přírodní památky Rokycanská stráň, od
které jsme pokračovaly k letišti a pak naše kroky směřovaly ke
stráni. Zde se nám naskytl krásný výhled na naše okresní město,
kterému dominovala římskokatolická sakrální stavba kostela
Panny Marie Sněžné. Sobotní turistickou procházku jsme
všechny přítomné završily v restauraci, kde jsme se zahřály
svařeným vínem a po výborném obědě jsme už mířily k
vlakovému nádraží – směr Kařez.
Rádi bychom mezi stálými účastníky přivítali další turisty –
nejen sokoly, kteří mají chuť vyrazit v partě do přírody. Pochody
jsou pravidelně vždy první sobotu v měsíci (vyjma letních
prázdnin), sraz je vždy na vlakovém nádraží v Kařeze a trasa je
dostupná na internetových stránkách obce Kařez.
Těšíme se na Vás, sokolové Kařez
Hana Kroftová

STATEK NOVÝ DVŮR, KAŘEZ 67
Nabízíme
prodej
vyzrálého
hovězího
masa
z vlastního
ekologického chovu. Nabízíme
vlastní
výrobky z vepřového,
kuřecího, kachního i rybího masa
ve formě uzenin či masových
konzerv. Veškerá výroba je
řemeslná ruční práce bez použití
konzervantů
či
umělých
dochucovadel. Prodej je realizován
v objektu statku.

Bližší informace na
tel. čísle 604 775 967
nebo na
www.facebook.com/
stateknovydvur

FESTIVAL TRAŤ
Je multižánrová umělecká akce, která je úzce spojena s železnicí
a nádražní architekturou. Každý rok obývá jiné, již nevyužívané,
prostory v nádražních budovách po celém Česku.
Konání dalšího ročníku festivalu Trať ve Zbiroh Station
se uskuteční na bývalém železničním nádraží v obci Kařez
v termínu 8.-10. 7. 2022.
Téma festivalu
Festival Trať je iniciativou několika přátel se zájmem o současné
mladé umění a opomíjenou nádražní architekturu. Hlavním cílem
festivalu je spojovat lidi z různých částí republiky přímo
na místech při železničních tratích a snažit se o navázání
kontaktu veřejnosti s již zapomenutými či nevyužívanými
prostory. Festival tak zprostředkovává netradiční zážitek, při
kterém může veřejnost objevovat krásy míst obyčejně skrytých
a zároveň prožít obsáhlý kulturní program sestávající z mnoha
zajímavých uměleckých vystoupení. Akce se snaží přispět
k zvýšení zájmu jak o historii a budoucnost nádražní
architektury, tak o rozvoj nekomerční umělecké tvorby. Snahou
projektu je prezentovat a podporovat alternativní a lokální
uměleckou tvorbu, představovat interdisciplinární formy umění,
nadžánrové a experimentální projevy. Trať se snaží oslovit
mladou generaci studentů, začínající umělce, pro které slouží
jako platforma, ale i lidi z neuměleckého prostředí, například
cestující, pro které se může návštěva Trati stát překvapivým
zpestřením při čekání na vlak.
Program festivalu
Program festivalu se skládá z hudební složky (koncerty z oblasti
alternativní, experimentální, elektronické i akustické hudby),
divadelní složky (představení alternativního, improvizačního
a pohybového divadla), prezentace výtvarných intervencí
v prostoru nádraží (multimediální prostorové instalace, videoart,
krátké filmy) a odborných přednášek týkajících se především
problematiky současného umění a architektury, využití veřejných
prostor a osobních zpovědí z prostředí železnice. V roce 2022
festival plánuje představit 15 až 22 uměleckých projektů
v oblasti alternativní hudby, divadla a výtvarného umění.
V dramaturgii programu se snažíme zohlednit jak lokální
specifika daného prostoru a místa, tak vazby na železniční
dopravu, která je pro akci zásadní.
Historie festivalu
Trať je kočovný dvoudenní festival, který má za sebou již tři
ročníky, z nichž dva proběhly
v prostorách pronajatých od Správy Železnic. V roce 2018
se za finanční podpory z crowdfundingového serveru Hithit.cz
uskutečnil první ročník. Dvoudenní festival proběhl
v Pardubicích, kde se odehrál v sále bývalého nádražního kina
Sirius. V Siriusu se představilo celkem 20 uměleckých projektů.
Akci navštívilo přes sto diváků. Druhý ročník roku 2019 proběhl
ve staré nádražní budově v Ústí nad Orlicí za podpory nadace
Život umělce. V tomto ročníku vystoupilo přes 25 umělců či
uměleckých projektů, z nichž některé zde měli svou veřejnou
premiéru. Návštěvnost přesáhla 150 diváků. Po roční pauze
způsobené pandemií koronaviru se třetí ročník (2021) uskutečnil
v prostorách bývalé nádražní restaurace na historickém
Klatovském nádraží. Akce podpořená Ministerstvem kultury ČR
a Státním fondem kultury ČR představila zhruba 20 uměleckých
projektů. Akci navštívilo přes 140 diváků.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
V KAŘEZE I.
Přírodní krásy okolí Kařeza, lesy, rybníky, byly i v minulých
létech vyhledávány k prožití příjemného odpočinku a rekreaci.
Současná výstavba potvrzuje, že okolí Kařeza je stále přitažlivé.
Připomeňme si některé osobnosti, které zde žily, nebo se sem
rády vracely.
JOSEF HEIDELBERG
(15. 10. 1814 Plzeň
- 27. 11. 1891 Praha)
Sochař a řezbář, dvorní sochař
a řezbář Ferdinanda I.
Zajímavé okolnosti: zúčastnil
se národního hnutí
1848,
vyhotovil
skříň
na české
korunovační klenoty
Dílo: oltář sv. Ludmily u sv.
Víta a v Týnském chrámě
v Praze, dřevěný oltář chrámu
sv. Bartoloměje v Rakovníku
(1875),
četné,
goticky
stylizované
práce
ve venkovských kostelících.
Provozoval umělecký ateliér
v Praze U Bílého kohouta
ve Vladislavově ulici. Trávil
zde v Kařezu volné chvíle.

oboru. Uvádí se, že je pokračovatelem Zdeňka Fibicha. Hudební
skladatel, odborný publicista a interpret Macanova díla Antonín
Srba píše o jeho osudech (Praha 1936). Oženil se až ve svých 38
letech se svou celoživotní družkou Libuší Heidelbergovou,
dcerou sochaře.
K. E. Macan je pohřben na Vyšehradském hřbitově.
V obci Kařez žil také
ANTONÍN SRBA
(5. 1. 1881 Kbely u Prahy – 22. 1. 1961 Praha)
Český hudební pedagog, skladatel a publicista. Interpret
a propagátor Macanova skladatelského díla. Maturoval
na učitelském ústavu v Příbrami (1899). Byl učitelem v Českých
Budějovicích (1899-1905), kde působil jako sbormistr
Pěveckého sdružení Hlahol (1903-1904). Pak se stal profesorem
hudby v učitelském ústavu v Soběslavi (1905-1907) a cvičným
učitelem v Poličce. Státní zkoušky (ze sborového zpěvu v roce
1905, ze hry na housle r. 1907, varhany r. 1914 a klavír r. 1915)
vykonal na Pražské konzervatoři. Skladbu studoval u Vítězslava
Nováka. Po 1. světové válce se stal profesorem na učitelském
ústavu v Příbrami, kde vedl pěvecký sbor. Hlavní činnost rozvíjel
v Praze jako profesor ženského učitelského ústavu, vedl Pěvecký
sbor pražských typografů a pražského Hlaholu. Šířil díla
Dvořákova, Novákova a Macanova. Psal skladby klavírní,
harfové, komorní, orchestrální, melodramy, písně a sbory.
Publikoval práce hudebně výchovné.
Kronikář obce, Pavel Pražský

BALÍKOVNA V KAŘEZE
Službu Balíkovna nabízí pošta Partner Kařez od 1. 12. 2021 a to
v obou směrech. Jedná se jak o podání balíku, tak dodání.

Chvíle odpočinku zde trávil i hudební skladatel a profesor
KAREL EMANUEL MACAN
(25. 12. 1858 Pardubice – 6. 2. 1925
Praha)
Přesto, že byl osudem zaskočen, zanechal
po sobě 207 hudebních skladeb, 178 písní
a 25 instrumentálních děl. Pro české
nevidomé čtenáře založil slepeckou
knihovnu a časopis Zora. Navíc byl mezi
nevidomými průkopníkem esperanta.
Od dětství hrál dobře na klavír a skládal drobné písničky. Další
život mu změnila zápalná kapsle rozbušky pro odstřelování skal,
která nešťastnou manipulací vybouchla a připravila ho o jedno
oko.
V Praze studoval hudbu na Pražské varhanické škole Zdeňka
Skuherského a později u Zdeňka Fibicha.
Přichází
další
dramatický
okamžik.
V době
svých
vysokoškolských studií (v 19 letech) si poranil druhé oko
o vyčnívající hrot nešikovně položeného sestřina počítadla.
Lékaři mu po nezdařené operaci už nemohli zrak zachránit. A co
teď bude dál? Jak se bude živit?
Návrh otce pořídit si ruční tkalcovský stav odmítl. Chtěl stále
tvořit hudbu. Sám ale zjistil, že se hudbou neuživí. Pomohl
až vzdálený příbuzný dr. Bráf, který radil, aby se stal učitelem
v Klarově ústavu pro slepce. Roku 1890 absolvoval ve Vídni
kurz pro učitele nevidomých žáků a o rok později 1891 se stává
učitelem. Místo komponování opisuje Macan české knihy
do Braillova písma. Stává se zakladatelem České slepecké
knihovny v Praze. V roce 1917 zakládá pro nevidomé čtenáře
první český časopis Zora. V roce 1919 zastává funkci
i pedagogického správce při Klarově ústavu.
Roku 1920 zakládá esperantský časopis v Braillově písmu
Auroro. Skladatelsky se Macan uplatnil zvláště v písňovém
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OPRAVY KOMUNIKACÍ
Oprava místních komunikací a chodníku od státní silnice
směrem ke kostelu a další investiční akce obce.
S jarem přichází opravy a údržba po zimním období, kterou obec
započne nejen úklidem veřejného prostranství, ale také opravou
místních komunikací a doděláním oprav chodníku ke kostelu.
V minulém roce byl chodník z větší části opraven, nyní dojde
na přelomu května a června 2022
k úpravám těch částí chodníku, které
nebyly součástí loňské opravy.
Ve stejném čase proběhne také
oprava
místních
komunikací
na Pětidomí a pod mostem dálnice
D5 ve stejné oblasti. Stejnou
technologií jako na chodnících budou
opraveny výtluky na vozovce.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZŠ A MŠ KAŘEZ
Dne 5. 4. proběhl zápis, který se tentokrát nesl v duchu pohádek.
Na budoucí prvňáčky tu čekaly pohádková babička, ježibaba,
vodník a lesní královna.

Během měsíce dubna podle počasí započnou průběžné opravy
ostatních místních komunikací a to recyklátem, který bude
zhutněn obecní pěchovací deskou. Pokud by někdo z občanů
měl dojem, že místní komunikace, která je ve vlastnictví obce,
nedostala řádnou opravu, tak se prosím přihlaste na obecní úřad
a situaci vyřešíme.
Pro děti byly připraveny hravé úkoly, na kterých měly ukázat,
že jsou zralé pro školní docházku. Ve škole jsme zřídili
i improvizovaný fotokoutek, aby měli budoucí školáci na tento
den památku. Všechny přijaté děti se v průběhu následujících
týdnů budou moci jedenkrát týdně zúčastňovat přípravného
kurzu, který povede paní učitelka Míša Nejedlá. Jsme rády,
že se tato forma zápisu líbila dětem i dospělým a těšíme
se na příští rok. 😊

Obec obdržela dotaci ve výši 250.000,- na dodělání veřejného
osvětlení v uličce ke starému nádraží. Dále máme požádáno
o dotaci na zpracování Územního plánu obce a na dopojení vrtu
VH 3 do úpravny vody. O dalších investičních i neinvestičních
akcích obce budete průběžně informováni.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZŠ A MŠ KAŘEZ
Dne 15. března se v prostorách základní i mateřské školy konal
den otevřených dveří. Přímo do výuky v základní škole se přišlo
podívat několik babiček a jedna maminka našich žáků, ale také
jedna rodina, která by ráda své dva chlapce pro příští školní rok
zapsala ke vzdělávání do naší školy i školky. V odpoledních
hodinách dorazila maminka, která se v nejbližších týdnech
stěhuje do Kařezu s celou rodinou a též starostka obce Sirá.
Rodiče menších dětí navštívili i třídy Motýlků a Berušek. O dění
v nejmenších Beruškách byl zřejmě největší zájem, protože
k zápisu do školky, který proběhne dne 12. 5. ve sborovně MŠ,
se budou hlásit občané Kařezu, ale i okolních obcí. V kritériích
pro přijetí však mají děti s trvalým pobytem v naší obci přednost.
Ředitelka školy Mgr. Alena Hybnerová
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Ředitelka školy Mgr. Alena Hybnerová

UMĚLECKÁ VÝSTAVA
BLANKY JÁRKOVÉ
Obecní knihovna Kařez uspořádala uměleckou výstavu paní
Blanky Járkové. Výstava je otevřena od 2. do 15. dubna 2022,
a to ve dnech pondělí, středa, pátek a neděle, vždy od 17.00
do 18.00 hodin v přízemí obecního úřadu. Dne 1. dubna 2022
se uskutečnila od 18 hodin vernisáž za přítomnosti samotné
malířky a autorky Blanky Járkové.

Návštěvníci tak měli možnost prohlédnout si krásná díla, která
Blanka namalovala a vytvořila. Poděkování patří organizátorům
této akce, a to především Lence Vlčkové a Dagmar Menclové
a všem ostatním členkám obecní knihovny. Akce byla perfektně
připravena, nechybělo občerstvení, které je pro vernisáž tradiční.
Občané měli možnost si prohlédnout umělecké výtvory a díla.
Nutno dodat, že díla nejsou použita jen na výstavu, ale jsou
i prodejná. Poděkování patří i Evě Kroftové za komorní hraní
na klávesy při vernisáži.

K samotné autorce:
Tato půvabná dáma pochází ze Žebráku. Od malička malovala
a navštěvovala výtvarný kroužek. Její tvorba byla prezentována
v Podbrdských
novinách a rovněž ilustrovala
časopis
Ekonomický poradce podnikatele. Nepoužívá výhradně malířské
techniky, ale maluje převážně akrylovými barvami a rovněž
používá i barvy olejové. Je šťastná ze svého koníčku, maluje
instinktivně, má svůj svět, do kterého utíká před stresem
současné doby. Inspiruje se v přírodě, ve venkovských motivech
a má rovněž ráda období secese, což se odráží v jejích obrazech.

Blanko, děkujeme Vám za krásný zážitek, za umělecká díla,
za nádherné obrazy, které jsme mohli vidět. Bylo příjemné
se v tomto hektickém období zastavit a pokochat se.
Václav Krofta
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v Hořovicích. Zde Kuba střídá pozice levé a pravé křídlo. Být
útočníkem ho baví nejvíce, protože je to technický hráč, může
rozhodovat zápasy, ať už finálními gólovými přihrávkami či
samotnými góly. Tým Spartaku je tvořen samozřejmě z chlapců,
ale v týmu jsou momentálně i tři slečny.
Vzhledem k Jakubovým hracím kvalitám již hraje i za dorost
a zároveň se dostal do výběru Akademie – výchova talentované

JAKUB POSPÍŠEK

NADĚJNÝ TALENT HOKEJOVÉ REPREZENTACE
V obci Kařez bydlí Jakub
Pospíšek, který se od malička
věnuje hokeji na vrcholné
úrovni. Kubovi je 14 let
a se svým koníčkem začal již
ve svých pěti letech, neboť
bruslit se naučil již ve svých
čtyřech letech.

Jeho hokejová éra začala v Rokycanech, kde hrál do svých 11 let.
Kuba hraje na postu pravého křídla a je útočně zaměřen. Díky
svému talentu a píli se dostal do Akademie dětských talentů, což
je výběr těch nejlepších hráčů z Plzeňského kraje. V rámci
reprezentace se Kuba zúčastnil i národních turnajů, kde byla
konkurence družstev z celé Evropy.

mládeže U 15, což je výběr reprezentace těch nejlepších hráčů
Středočeského kraje. Mimochodem v rámci kanadského
bodování (nahrávky a vstřelené góly) je Kuba v druhé desítce
z 280 hráčů. Tento sport je nabitý kvalitními hráči a prosadit
se v rámci konkurence je opravdu těžké. Z Jakubových výsledků
je však patrné, že na to má a v týmu hraje prim.
K hokeji Kubu přivedli rodiče, kteří ho v tomto sportu podporují,
vozí ho na tréninky, na zápasy a na turnaje. Samozřejmě je
důležitá i životospráva. Kuba se musí držet v kondici, jíst
kvalitní stravu, ale dopřát si i odpočinek a kvalitní spánek.
Talentovaného hráče podporuje i jeho babička. Skloubit hraní
hokeje a k tomu školu je časově náročné, ale i tak Kuba zvládá
školní povinnosti s vyznamenáním.

Tréninky v Rokycanech měl Kuba 4x týdně, k tomu 1x týdně
mistrovský zápas napříč Plzeňským krajem a 1x za měsíc
soustředění a sraz s Akademií talentů.
Kubu od malička trénují
slavní
hokejoví
reprezentanti, mistři světa
České republiky Jaroslav
Špaček a Milan Kraft, tudíž
má Kuba v těchto trenérech
i svůj vzor. Za hokejové
působení se Kuba mohl
setkat s předními známými
reprezentanty ČR, např.
s Jágrem,
Pastrňákem,
Smoleňákem a dalšími.

Pro Kubu byl a je hokej na prvním místě. Jeho nejbližší hokejový
cíl je dostat se na celosvětovou olympiádu juniorů, která se koná
1x za dva roky. Kubovo přání je stále se zlepšovat, být platným
hráčem v týmu a v dospělém věku se živit hokejem. Zároveň si
Kuba už v těchto letech uvědomuje, že vzdělání je pro něj
důležité a už má vybranou střední školu se zaměřením
na informační techniku, která mu bude umožňovat skloubit školu
s hokejem. Vysněný sen v dospělém věku je pro Kubu dostat
se a hrát ve slavné kanadské NHL a jednou držet v ruce Stanley
cup pohár.

Ve 12 letech Kuba přestoupil do HC Spartaku Žebrák, kde hraje
do dneška v lize starších žáků. Spartak má domovské hřiště
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Kubo, přejeme ti pevné zdraví, mnoho sportovních úspěchů
a mnoho vstřelených gólů!
Václav Krofta

MATYÁŠ LAMBOT

DALŠÍ NADĚJE ČESKÉHO HOKEJOVÉ
REPREZENTACE
Matyášovi je 8 let,
na brusle
se postavil
ve svých 5,5 letech
a od té doby hned věděl,
že bude
hrát
hokej.
Do hokeje ho nikdo
nenutil
a od prvního
momentu,
kdy
se postavil na brusle, byl
přesvědčen, že to bude
jeho životní koníček
a záliba. Hraje extraligu
přípravky
v klubu
Indiáni HC Škoda Plzeň,
kde trénuje 4x týdně
a k tomu
samozřejmě
hraje extraligové zápasy.
Zápasy jsou v Plzeňském
kraji,
ale
hokejové
turnaje jsou napříč Českou republikou. Během tohoto sportování
měl Matyáš možnost setkat se s hlavními představiteli hokejové
kolébky a s reprezentanty a mistry světa českého hokeje. Jeho
trenérem je známý hokejista Zdeněk Pata. Vzor má Matyáš
v hokejistovi Kubalíkovi. Matyášovo přání je poctivě trénovat,
být úspěšný, prosadit se v silné konkurenci v nacházejících
soutěžích a v dospělém věku hrát v kanadské NHL. Matyáš je
obránce, ale baví ho, když může dát finální gólovou nahrávku či
samotný gól.

Největší hokejový úspěch Matyáš zažil letos v březnu, kdy
se konalo v italském Bolzanu Mistrovství Evropy v kategorii
žáci 2014. Matyáš s klubem HC Škoda Plzeň v konkurenčně
nabitém turnaji 16 týmu z 6 zemí (Itálie, Slovinsko, Rakousko,
Německo, Švýcarsko a Česká republika) skončil na prvním místě
a z mistrovství si přivezl zlaté medaile. V Itálii bylo nejmladším
Indiánům fandit 50 fanoušků z řad rodinných příslušníků, kteří
dokázali na stadionu udělat skvělou sportovní atmosféru a kluky
hnali k vítězství. Samozřejmě Matyáše podporovala na tomto
mistrovství i celá jeho rodina, která je na něj po právu pyšná.
Turnaj se hrál čtyři na čtyři na zúženém kluzišti. Mužstva byla
rozdělena do čtyř základních skupin, Indiáni svoji skupinu
s přehledem vyhráli a následně v dalších semifinálových
utkáních vybojovali postup až do samotného finále. Ve finálovém
zápase s domácím italským HCB Foxes Academy plzenští
Indiáni vyhráli 3: 0 a tím se stali mistry Evropy. Trenér sdělil,
že to byl velice náročný turnaj, a že kluci do zápasů dali všechno
včetně hokejového srdce a tím byli po právu první. Matyáš
na turnaji patřil k oporám a dokonce vstřelil jeden gól a měl tři
asistence.

Tak jako každého
sportovce, se i Matyáše
dotkla
covidová
přestávka, kdy byla
veřejná
kluziště
a sportoviště zavřená.
Jeho tatínek mu však
v této době vytvořil
doma
na zahradě
kluziště, které bylo
skoro
totožné
s hokejovou plochou,
a pro
Matyáše
dostatečné k trénování.
Kluziště mělo klasické
mantinely,
ledovou
plochu a instalované
branky, takže Matyáš
mohl trénovat po dobu
mrazivého
počasí
každý den.
Matyáš navštěvuje Základní školu ve Zbirohu a skloubit školní
povinnosti a trénování je časově velice náročné. Jeho rodina ho
však maximálně podporuje, tudíž ho takřka denně vozí do Plzně
na hokejový stadion. Hokej je náročný jak časově, tak
i po ekonomické stránce, protože nejen dopravu na tréninky
a na zápasy, ale i kompletní vybavení hokejisty si musí každý
hradit sám.

Je to neskutečný úspěch a Matyášovi i ostatním hráčům moc
gratulujeme k tomuto krásnému úspěchu.
Matyášovi zároveň přejeme, ať ho hokej stále baví a ať
se mu splní jeho přání a sny.
Václav Krofta
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POŽÁR V OBCI
Dne 3. 4. 2022 před 20. hodinou se v obci rozezněly požární
sirény. Shořela rybářská bouda u rybníku Hejtmánek. Příčina
požáru se zjišťuje, ale zřejmě to byl vandalismus. Je neskutečné,
že někdo dokáže úmyslně napáchat škodu na cizím majetku. Tato
bouda s přístřeškem a celým vybavením byla v majetku
občanského sdružení Hejtmánek.

rychle uhasili a celou akci zvládli na výbornou. Hrozilo
nebezpečí, že od samotného hořícího objektu chytnou i stromy a
že se bude požár šířit dále.

Václav Krofta

BIOODPAD
Jak jsme Vás již informovali v předchozích číslech zpravodaje,
nadále není možné ukládat bioodpad za sokolovnu a rovněž není
možné ukládat tento odpad v Pětidomí ke hrázi Dvorského
rybníku. Dále jsme informovali, že obec připravuje oficiální
bioskládku v bývalém areálu JZD, v současnosti v majetku
Zbirožské a.s., od které má obec tento prostor dlouhodobě
pronajatý. Koncem března bylo vydáno stavební povolení pro
demolici, tudíž v nejbližších dnech dojde k samotné demolici
budovy a následně k oplocení a rekultivaci pozemku. Jsme si
vědomi potřebnosti ukládání bioodpadu pro občany, avšak
časově nebylo možné toto stihnout dříve, takže pokud vše půjde
podle plánu, tak od května 2022 bude možnost z celé obce
uskladňovat bioodpad v areálu Zbirožské.
Václav Krofta

INZERCE
Poděkování patří při této mimořádné události jednotce
kařezských dobrovolných hasičů, neboť od hlášení sirény byli
hasiči u samotného požáru během pár minut a profesionálně vše

Informujeme občany a i místní firmy, že v tomto zpravodaji je
rovněž možnost publikovat inzeráty různého druhu, případně
reklamy, takže v případě zájmu se prosím na nás obraťte.
Příspěvky, připomínky a případné náměty na články můžete
zasílat na e-mail: urad@obeckarez.cz
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SLOVO ZÁVĚREM
Vážení spoluobčané,
s ohledem na současnou situaci bych rád poděkoval všem, kteří
se podíleli a podílejí na charitativní sbírce pro Ukrajinu či se
jiným způsobem starají nebo pomáhají ukrajinským občanům.
Všichni si uvědomujeme, jak je každá pomoc potřebná. A to
hlavně v době, kdy jsme všichni již unaveni těžkou situací
spojenou s dva roky trvajícími covidovými opatřeními.
Pravděpodobně nikoho z nás nenapadlo, že se v 21. století
budeme obávat války, která se tak najednou rozhořela až
povážlivě blízko našich hranic. Velmi si vážím každého, kdo
nějakým způsobem poskytl jakoukoliv pomoc a přeji všem, aby
s touto pomocí a trpělivostí vydrželi až do konce, neboť jsem si
vědom, že čím delší konflikt bude, tím náročnější pro každého
bude se s touto situací vyrovnávat. Přejme si tedy, aby okupace
brzy skončila, aby se vše vrátilo do normálu a aby se nás válka
přímo více nedotkla.
Přeji vše dobré.
Václav Krofta
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V Ý P I S Č. 2/22 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE K A Ř E Z DNE 21. 2. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• finanční příspěvek ZO ČSOP Rokycany ve výši 1.000 Kč
• finanční příspěvek Svazu tělesně postižených Rokycany ve výši 500 Kč
• kompetenci starosty ohledně opravy cesty v „Pětidomí“ s představiteli Města Zbiroh
• vyvěšení záměru o pronájmu bytu v ZŠ/MŠ Kařez, p. o.
• finanční příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Rokycany ve výši 500 Kč
• cenovou nabídku ve výši 63.820 Kč bez DPH od firmy ASFALT OK Group s. r. o., České Budějovice
na opravu chodníku. Část u Pětidomí bude dle aktuálního stavu oceněna. Oprava je v kompetenci
místostarostky obce.
• účetní závěrku za rok 2021 a zlepšený výsledek hospodaření ve výši 20.508,79 Kč a jeho převod do
rezervního fondu ZŠ/MŠ Kařez, p. o.
• Smlouvu o zrušení věcného břemene na st. p. č. 124
• nákup plechové garáže pro ZO ČSCH Kařez do 50.000 Kč
• podání dotace na Plzeňský kraj na „Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje
v roce 2022“
• podání žádosti o dotaci na MAS Světovina na veřejná prostranství
Bere na vědomí
• pořádání festivalu Trať Zbiroh ve dnech 8.-10. 7. 2022
• kalkulaci cen stravného v ZŠ/MŠ Kařez, p. o.

V Ý P I S Č. 3/22 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE K A Ř E Z DNE 28. 3. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• pronájem bytu v ZŠ/MŠ Kařez, p.o. a starostu k podpisu Smlouvy o nájmu bytového prostoru
• finanční příspěvek pro SONS Rokycany na činnost ve výši 500,-- Kč
• pokračování v rozšiřování ČOV Kařez a všech úkonů s tím spojených
• cenovou nabídku firmy Asfalt OK Group s.r.o., České Budějovice na opravu komunikace v „Pětidomí“
v cenové výši 218.240,-- Kč bez DPH
• přihlášení do soutěže „Vesnice roku 2022“
• poptání 5 firem pro výběrové řízení na akci Kařez – vodovod připojení vrtu HV – 3 na výtlak vrtu KA-1
• ukončení nájemní smlouvy provozovatele v restaurace v sokolovně Dohodou o ukončení nájmu
k 31.3.2022 a zároveň podání výběrového řízení na nového pronajímatele a pověřují starostu ke všem
úkonům s tím spojených
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Územní plán obce Kařez“, a to v cenové výši 27.000,-- Kč bez
DPH z důvodu změn nad rámec požadavků objednavatele
• odkup pozemků p.č. 409/13 o výměře 446 m2 za 250,-- Kč/m2 a pozemek 418/16 o výměře 478 m2 za
30,-- Kč/m2 a zároveň pověření starosty k podpisu Kupní smlouvy
neschvaluje
• finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. Praha
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný
zdarma na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok
číslo vydání 2/2022 ze dne 11.4.2022
náklad 350 ks

