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Oficiální zpravodaj obce
SOUTĚŽ VESNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE ROKU 2022

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám oficiálně oznámili, že se obec Kařez
stala vítězem soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku 2022. Dne
13. 8. 2022 obec slavnostně převezme Zlatou stuhu!
Ve středu 29. 6. 2022 přijela ve večerních hodinách hodnotitelská
komise tuto skvělou a až neuvěřitelnou zprávu oznámit starostovi
obce. V první řadě ve mně proběhly neskutečné emoce, radost,
štěstí, slzy, zadostiučinění, ale i obava a starost, co nás vlastně
čeká dále. S tím, že obec Kařez vyhrála tuto prestižní soutěž, je
spojeno mnoho dalších povinností a úkolů. V první řadě se
v sobotu 13. 8. 2022 v naší obci uskuteční slavnostní vyhlášení
celé této soutěže v rámci Plzeňského kraje. Čeká nás mnoho
práce a mnoho příprav na tento významný den. Víme, že vše
zvládneme, neboť jsme kolem sebe obklopeni skvělými lidmi
z řad všech spolků, organizací a sdružení, Vás občanů
a zastupitelů. Na tento den se velice těšíme, neboť do naší obce
zavítají představitelé jednotlivých státních rezortů. Na vyhlášení
přijedou také všichni představitelé obcí se svými občany, kteří se
do této soutěže v rámci Plzeňského kraje přihlásili, a teprve zde
na místě se oficiálně dozví, jak se v této soutěži umístili.
(Poznámka: V rámci soutěže Vesnice roku komise oficiálně
oznámí takto dopředu jen první místo tomu, kdo zvítězil, aby se
vše mohlo připravit a zorganizovat). Soutěž je prestižní, takže
budeme zvát i jednotlivé ministry a samotného prezidenta ČR.
V tento slavnostní den k nám zavítají také vyhlašovatelé soutěže,

představenstvo obnovy venkova, představitelé kraje v čele
s panem hejtmanem a samozřejmě představitelé místních
samospráv.
Tato soutěž má trvání již 26 let, má opravdu velikou prestiž
a mezi jednotlivými obcemi je ohromná, ale zdravá, konkurence.
Hodnotící komise se skládala z 10 členů, a když mi její členové
oznamovali, že jsme první, dozvěděl jsem se, že všichni členové
komise dali obci Kařez svůj hlas. Vzhledem k tomu, že předseda
komise má právo dvou hlasů, tak obec vlastně získala na plné
čáře všech 11 možných hlasů! Jsme neskutečně pyšní na naši
krásnou obec, na všechny spolupracovníky a kolegy a na občany
obce.
Jako starosta obce musím jednotlivě poděkovat všem
zastupitelům, jmenovitě paní místostarostce obce Ing. Simoně
Bejčkové, Bc. Zdeňku Zdvořákovi, Lukáši Pěnkavovi, Zdeňce
Chaloupkové, Josefu Vlčkovi a Martinu Trskovi. Dále děkuji
zaměstnancům obce Janě Kuncové, Lence Lehké, Karlu
Hubáčkovi a Zdeňku Urxovi. Musím vyzdvihnout také práci
a zapojení, a to nejen do této soutěže, všech spolků a organizací.
Převážně ZŠ a MŠ Kařez pod vedením ředitelky školy paní
Mgr. Aleně Hybnerové, děkuji též paní Pavle Zdvořákové
a všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Dále
děkuji TJ Sokolu Kařez pod vedením paní Bc. Mirky Hurábové
a všem členům v čele se cvičitelkami Janou Ničovou, Veronikou
Cafourkovou, Luckou Šindlerovou a Luckou Bobokovou.
Děkujeme i ostatním občanům, kteří se cvičení před sokolovnou
účastnili. Poděkování samozřejmě patří všem členům sboru
a jednotky dobrovolných hasičů pod vedením velitele Lukáše
Pěnkavy. Jsou však zde i jednotlivci, kterým patří poděkování –
za psaní kroniky Pavlu Pražskému, za vedení obecní knihovny
Lence Vlčkové, dohlížecímu Výboru Jednota Rokycany paní
Janě Ptákové a paní Jarce Vlčkové. Dále je třeba poděkovat paní
Stanislavě Čechové, paní Mileně Kudějové a výrobci medu
Jiřímu Chalupovi za perfektní prezentaci místních výrobků.
V neposlední řadě rovněž Míše Urxové za prezentaci
kosmetických služeb a tradiční akci Dračích lodí. Chceme
poděkovat Vám všem, kteří jste přispěli a přispíváte k obohacení
společenského života a dění v obci Kařez.
Vážení spoluobčané, velice Vás žádáme a zároveň Vás co
nejsrdečněji zveme, přijďte dne 13. 8. ve 13 hodin před obecní
sokolovnu. Přijďte podpořit obec a přijďte s námi oslavit tento
svátek a pro obec Kařez naprosto významný a jedinečný den.
Přesný harmonogram dne bude ještě upřesněn.
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Celostátní kolo soutěže
Vzhledem k tomu, že jsme v Plzeňském kraji první, stali jsme se
tak finalisty celorepublikové soutěže, kde bude nyní soutěžit 13
obcí. Předpokládáme, že celorepubliková komise k nám do obce
přijede koncem srpna či začátkem září. Na prezentaci obce
budeme mít tentokrát 4 hodiny. Budeme se muset velice dobře
připravit a komisi zaujmout a „prodat“ obec v co nejlepším
světle. Celorepublikové vyhlášení se koná v Luhačovicích dne
16. a 17. 9. 2022. Naše obec se zde bude prezentovat svým
stánkem, svými výrobky, aktivitami, spolky atd. Bylo by vhodné
jet do Luhačovic v co největším počtu a obec podpořit. Prosím,
kdo byste měl zájem, dejte nám vědět a my zorganizujeme
dopravu a ubytování. Informací chodí nyní hodně a přiznáváme
se, že díky všemu výše uvedenému, tak nás velice tlačí čas.
O všem Vás budu nadále operativně informovat.
Pro připomenutí a jak to probíhalo
Již v roce 2019 získala naše obec v této soutěží v Pačejově Bílou
stuhu za činnost a podporu dětí a mládeže v Plzeňském kraji.
Vzhledem ke covidové pandemii se v roce 2020 a 2021 soutěž
nekonala.

ministerstev, z Krajského úřadu Plzeňského kraje a ze dvou
starostů, kteří v minulých letech vyhráli tuto soutěž. Komise
bedlivě prozkoumala dění v naší obci, a to konkrétně působení
ZŠ a MŠ v Kařeze, činnost a aktivity všech spolků, infrastrukturu
a rozvoj obce, veřejná prostranství, občanskou vybavenost a to,
jak obec spravuje svůj majetek. Dále pak činnost knihovny
a vedení obecní kroniky. Rovněž byl hodnocen strategický plán
obce, realizované a plánované investiční projekty a celkové dění
a společenský život v obci.
Na obecním úřadě starosta a místostarostka odprezentovali vše
o obci: Historii obce, polohu, strategické plány, investiční
a neinvestiční akce, záměry a vize a vlastně úplně vše, co souvisí
s obecní samosprávou. Dále představila své vlastní produkty paní
Milena Kudějová, neboť komise preferuje produkty místní
výroby. O obecní knihovně a o pořádání kulturních akcí hovořila
Lenka Vlčková. Paní Stanislava Čechová připravila sladké
pečené pohoštění a odprezentovala svoje služby. Dále se
představil pan Pavel Pražský a řekl komisi informace o psaní
kroniky obce a zabrousil i do historie obce. Paní Michaela
Šindlerová odprezentovala soukromé kosmetické služby
a tradiční účast kařezáků v soutěži Dračí lodě v Berouně. Poté
měl prostor pan Jiří Chaloupka, který povyprávěl komisi
o výrobě a stáčení medu.
Následně se komise přesunula do naší zrekonstruované budovy
ZŠ a MŠ Kařez. Zde měla paní ředitelka Mgr. Alena Hybnerová
připraven bohatý program. Komise byla přijata jako by členové
komise byli „budoucí prvňáčkové“ a přišli na zápis do první
třídy. Pro komisi byly připravené drobné soutěže, žáci základní
školy zahráli pohádku o Popelce a následně komise obdržela
dárky. Po celou dobu měla komise možnost ochutnávat vdolečky
vyrobené a upečené pracovníky školy.

Letos se zastupitelstvo usneslo, že opět podá přihlášku do této
prestižní soutěže. Příprava pro prezentování naší obce byla
opravdu pečlivá a zúčastnili se jí i někteří občané obce Kařez
a všem patří poděkování za podporu obce. Na přípravě se
podílelo hlavně zastupitelstvo obce, škola a školka a všechny
místní organizace a spolky.
Dne 7. 6. 2022 přijela do naší obce desetičlenná hodnotitelská
komise, která byla složena z řad úředníků jednotlivých

O logistiku a zázemí se staral pan Zdeněk Zdvořák a pan Lukáš
Pěnkava. Po návštěvě školy tak byla komise odvezena hasičským
autem. Auto mělo vlečný vozík, na kterém byly nainstalovány
lavičky, aby komise měla při přesunu možnost vidět obec Kařez.
Projíždělo se kolem požární zbrojnice, kde se místní hasiči
věnovali čištění vozového parku a mladí hasiči měli trénink.
Pokračovalo se k sokolovně, kde se na venkovním hřišti konaly
sportovní soutěže. Na terase pod vedením slečny Lucie
Šindlerové probíhal trénink skupiny Tancvič a v sále se hrál
badminton. Na pódiu v sokolovně si převzala komisi do své péče
starostka sokolů paní Miroslava Hurábová, která odprezentovala
dění, jak z historie, tak ze současnosti, činnost sokolů a jejich
aktivity v obci. Komise tak měla možnost vidět výstavu fotek,
náčiní a různých předmětů, což vše sokolové perfektně připravili.
Jako poslední hovořil o práci, a hlavně o akceschopnosti velitel
hasičů Lukáš Pěnkava, který komisi představil činnost sboru
a jednotky, aktivity malých hasičů a zvládnutí všech
významných mimořádných událostí v obci i mimo ni.
Následně se komise rozloučila, dala slovo panu starostovi, aby
závěrem pronesl finální řeč a předsedkyně komise oznámila, že
vyhlášení soutěže Vesnice roku 2022 proběhne dne 13. srpna.
Jsme skutečně nadšení a pyšní, jakým způsobem jsme my
všichni komisi upoutali a zaujali, a že jsme obec opravdu velice
důstojně odprezentovali.
Na závěr bych rád zdůraznil, že tato soutěž je nejen prestižní, ale
zajímavá je i z hlediska peněz. Na občerstvení a celou slavnost
dostane naše obec od Plzeňského kraje příspěvek ve výši
100 000,-. A jako výherce krajského kola obdrží do svého
rozpočtu obec Kařez v roce 2023 jeden milion z Ministerstva pro
místní rozvoj a další finanční příspěvek z Plzeňského kraje. Což
je pro naši obec naprosto úžasné a potřebné.
Bc. Václav Krofta, starosta obce
a Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce
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STAVBA ROKU 2021

TJ SOKOL KAŘEZ - SKRYJSKÁ
JEZÍRKA, PŘÍRODNÍ
REZERVACE PODMOKLY
Dne 4. června 2022, počasí: 24°C, trasa: 6 km
Účast: H. Kroftová, M. Vlček, J. Pražská, A. Hrušková, A.
Pšeničková, L. Vlčková, P. Vlček ml., J. Vlček, čtyřnohý přítel
Vlčků, M. Hurábová, J. Huráb, E. Troníčková, P. Zdvořáková, J.
Nejedlá, D. Macková, A. Sobotková, J. Křížová

Se soutěží Vesnice roku úzce souvisí i soutěž Stavba roku 2021.
Je to další soutěž, kam se naše obec přihlásila, neboť se
domníváme, že máme co ukázat. Ano, hovoříme
o zrekonstruované škole a školce v naší obci. Tato soutěž je
vyhlašovaná Plzeňským krajem a mohou se přihlásit všechny
obce, města a ziskové i neziskové organizace, které v roce 2021
vybudovaly nebo zrekonstruovaly nějaký stavební objekt.
Všichni víme, že v roce 2021 se naší obci podařilo
zrekonstruovat a zkolaudovat budovu ZŠ a MŠ Kařez. Díky této
krásné budově se můžeme do této soutěže přihlásit. Byla by
velká škoda se neúčastnit a nezkusit štěstí. Hodnotitelská komise
je tvořena z řad odborníků, projektantů a architektů. Do soutěže
se přihlásilo několik desítek obcí se svými stavbami, takže je
v této disciplíně opět velká konkurence.
Dne 8. 9. 2022 se v plzeňské Besedě uskuteční slavnostní
vyhlášení Stavby roku 2021. Starosta s místostarostkou obce
budou tomuto vyhlášení přítomni a zbývá jen si držet palce, aby
naše zrekonstruovaná budova školy a školky důstojně obstála
a třeba získala nějakou cenu.

První pololetí tohoto roku jsme uzavřeli procházkou na Skryjská
jezírka, ke kterým jsme se vydali, jak už tradičně, první sobotu
v měsíci. Než jsme se přesunuli do Skryjí, udělali jsme krátkou
zastávku před Líšnou, kde jsme u pomníčku zapálením svíčky
vzpomněli na násilnou smrt dvou dívek, které se staly obětí dvou
sériových vrahů polistopadové doby. Ti v roce 1990 během 26
hodin zavraždili čtyři lidi, mezi kterými byly právě dvě mladé
oběti. Čin spáchali v den, kdy byl v naší zemi zrušen trest smrti,
oba dva tak byli odsouzeni k doživotí. Se silnými emocemi z této
zastávky jsme nasedli zpět do vozidel a pokračovali směrem
našeho výletu. Jakmile jsme dorazili do obce Skryje, nemohla
chybět jedna společná fotka všech účastníků procházky, a pak už
jen hurá ke krásnému údolí. Z počátku byla cesta přístupná, ale
čím více jsme se blížili k našemu cíli, byl terén složitější.
Ke konci jsme se brodili po kamenech v korytě potoka, toto
místo si nejvíce užíval čtyřnohý člen rodiny Vlčků. Nakonec
jsme ke dvěma úchvatným jezírkům, kterými protéká Zbirožský
potok, jež je přítokem Berounky, došli úplně všichni.
Po necelých 3 kilometrech jsme přišli k Dolnímu jezírku, poté
pokračovali směrem k Hornímu, které leží pod Skryjským
vodopádem. Pánové se osvědčili jako gentlemani a starší dámy –
turistky převedli přes lávku, a tak jsme se mohli zvěčnit
u krásného Horního jezírka. Po malém odpočinku jsme
se stejnou trasou vydali zpět. Jak jinak zakončit naši procházku
než dobrým obědem v místní restauraci. Posilněni, s čistou myslí
a dobrým pocitem, že jsme se sešli a popovídali si s těmi, které
nevídáme tak často, ačkoliv jsme z jedné vesnice nebo sousední
obce, jsme se rozloučili.

Bc. Václav Krofta, starosta obce
a Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce
Těšíme se na všechny, kteří budou mít chuť vyrazit s námi první
sobotu v září. Tentokrát to bude k Padrťským rybníkům, všechny
zúčastněné čeká na konci tohoto výletu malý dárek, který
se určitě bude hodit na další společnou procházku.
Sokolové Kařez
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každý rok tančit a trénovat techniku tanců, která bývají na čtyři
dny.
Samozřejmě tak, jako většinu občanů postihla covidová
pandemie, museli i tanečníci na dva roky přerušit všechny
taneční aktivity. V současné době tito tanečníci navštěvují
taneční pro dospělé – středně pokročilé, kde tančí zhruba 15
párů. V roce 2019 dostali manželé Šindlerovi nabídku, aby
se připojili k týmu a tím tak vznikl Taneční klub Kostelec, kde
tančí tzv. plesovou formaci v kategorii česká polka, což je
synchronizované tancování osmi párů.
Zatím asi největší dosavadní úspěch Míši a Patrika bylo
vystoupení na Mistrovství České republiky v Chrudimi, kde dne
7. 5. 2022 obsadili krásné 3. místo!!! Jednalo se o plesové
formace v kategorii česká polka – dospělí. To je obrovský
úspěch. Díky tomuto koníčku a hlavně šikovnosti a všestrannosti
již Míša s Patrikem mohli absolvovat mnoho prestižních
vystoupení v různých sálech napříč Českou republikou. Také
měli možnost poznat poroty z řad předních profesionálních
tanečníků, kdy je hodnotil i např. pan Zdeněk Chlopčík (pro
všechny znám jako jeden z porotců soutěže StarDance).
Po skončení léta čeká Míšu a Patrika další taneční sezona, kdy
budou vystupovat a tančit na různých kulturních a společenských
akcí. Šindlerovi prozradili, že je tancování velice baví
a že se tento koníček stal i jejich životním a rodinným stylem,
protože si oba jak v tanci, tak hlavně ve společném životě velice
rozumí. Oba mají také ambici být na Mistrovství republiky
v tancování první, a tím získat nominaci na Mistrovství světa,
kde by mohli soupeřit s těmi nejlepšími.
Míša a Patrik by rádi tímto poděkovali svým rodinám, neboť
tanec jim zabere samozřejmě dost času a právě členové rodiny
jim hlídají dceru Madlenku. Děkují nejen za hlídání dcery, ale
také za další obrovskou podporu.

MICHAELA A PATRIK
ŠINDLEROVI

Manželé Šindlerovi se věnují společenskému tanci. Již od svých
dětských let měli sklony k tancování, a hlavně díky
absolvovaným tanečním se posunuli dále. Začali se věnovat
taneční technice a svůj koníček nyní provozují takřka
na vrcholové úrovni.
Manželé tančí pod vedením učitelky tance paní Blanky Vášové.
V roce 2017 navštívili taneční pro dospělé, začínali první
skupinou začátečníků. Tak je to bavilo, že se spolu rozhodli
pokračovat dále. V duchu doufali, že díky trénování a své píli, by
mohli tento koníček posunout k větším úspěchům.
Míša a Patrik se věnují společenskému standardnímu a latinsko-americkým
tancům.
Od roku 2019 jsou členy
taneční skupiny Taneční
klub Kostelec právě pod
vedením Blanky Vášové.
Společenské
tance
se konají
převážně
v Kulturním
domě
v Hořovicích
s četností
na jaře a na podzim, a to
1 krát týdně. Tréninky
taneční
skupiny pak
probíhají
v Praze
ve vybraných
měsících
až 3x týdně. K tomu je
nutné
zahrnout
i soustředění, kam jezdí

Míšo a Patriku, chci Vám za obec Kařez velice pogratulovat
ke krásnému úspěchu, ale především ke krásné zálibě, neboť
můžete být na sebe hrdí, že umíte takto krásně tancovat. Zároveň
Vám chci poděkovat, neboť mám vždy ohromnou radost, když
se dozvídám, co kařezáci dovedou a jak jsou úspěšní. Tímto Vám
přeji, nejen pro taneční aktivity, ale i pro Váš společný život
mnoho úspěchů, radost, štěstí, pevné zdraví a vše dobré.
Václav Krofta
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V nádherném sálu chrudimského muzea proběhlo 7. 5 2022 Mistrovství ČR ve formacích polky a plesových předtančeních. Soubor
Taneční školy Blanky Vášové se zúčastnil formací polky ve spojené kategorii pro dospělé (18-34 let) a seniory (35 let). Jejich polka
s názvem Pekařská získala bronz. V souboru jsou dospělí účastníci kurzů ze Strančic, Kamenice, Jílového a Hořovic.
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Všem aktérům tohoto Dětského dne patří velké poděkování
a uznání za skvěle připravenou a zvládnutou akci.

DĚTSKÝ DEN V OBCI
V neděli 5. června 2022 uspořádal TJ Sokol Kařez tradiční
Dětský den. Tentokrát se tyto radovánky pro nejmenší občánky
konaly v lese nad sokolovnou. Na trase sokolové připravili pro
děti deset stanovišť. Na každém stanovišti na děti čekaly úkoly
a disciplíny, které zajišťovala vždy nějaká pohádková bytost,
takže jsme mohli vidět Křemílka a Vochomůrku, Ježibaby, krále
a královnu, Ferdu mravence a Berušku, Sněhurku a trpaslíky,
Červenou Karkulku a vlka, mořskou pannu, Rumcajse a Cipíska,
chobotničky a šaška s kašpárkem. Dětský den navštívilo z řad
místních i přespolních celkem 120 dětí. Akce se za krásného
počasí výborně zdařila a na své si přišli i rodiče a prarodiče.
Po skončení dětského dne pro děti opět zorganizovali pěnu naši
dobrovolní hasiči.

Václav Krofta
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Díky pěknému počasí jsme mohli využít i možnost koupání
v bazénu, který je v areálu rekreačního střediska. Během pobytu
si děti také zahrály ping-pong a vyzkoušely i netradiční hry jako
je pétanque nebo skalní golf. Jeden večer si děti užily i víru tance
při diskotéce. Obě školy pro sebe vzájemně také uspořádaly
divadelní představení. Během pobytu paní učitelky průběžně
posílaly fotografie rodičům, kteří si tak mohli vychutnat
atmosféru celé akce. Jsme rády, že jsme využily příležitosti
a přidali se k cheznovické škole. Věříme, že příští rok bude
možné tuto akci opět uspořádat. Těšíme se již teď.
Za učitelský sbor Mgr. Alena Hybnerová, ředitelka školy

SPORTOVNÍ POBYT ZŠ KAŘEZ

SPOLEČNÝ KONCERT

ZÁKLADNÍ ŠKOLY KAŘEZ
A ZUŠ VÁCLAVA VAČKÁŘE
V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V polovině června pořádala naše škola pětidenní sportovní pobyt
v rekreačním středisku OS KOVO Buzuluk ve Smetanově Lhotě.
Pobytu se zúčastnilo 16 žáků základní školy a 6 předškoláků
v doprovodu svých paní učitelek. Paní učitelky připravily pro
všechny děti sportovní program spojený i s návštěvou města
Písek. V Písku si děti prohlédly nejstarší kamenný most České
republiky. Vedle mostu mohly obdivovat sochy z písku, které
jsou na náplavce řeky Otavy každý rok nově instalovány. Děti
navštívily také Mraveniště písecké Sladovny, které je obřím
labyrintem prolézaček a úkrytů.

Během pobytu si děti zahrály fotbalový zápas proti ZŠ
Cheznovice, která naši školu ohledně možnosti účasti na tomto
pobytu oslovila.

Vážení čtenáři,
dovolte, abych v tomto
článku byla poněkud
osobnější,
protože
kromě toho, že pracuji
jako ředitelka základní
školy,
jsem
také
maminkou dvou dětí,
které
deset
let
navštěvovaly základní
uměleckou
školu
ve Zbirohu.
Zde
se vzdělávaly převážně
v hudebním
oboru
ve hře
na klavír
a ve zpěvu.
Součástí
tohoto vzdělávání je
i zpěv ve sboru, který
vede paní MgA. Andrea
Frídová. Pod jejím
vedením dosahuje sbor i ocenění v pěveckých soutěžích. Sbor
se také účastní různých veřejných vystoupení, a to nejen
ve Zbirohu. Tato vystoupení pravidelně navštěvuji jako divák
a vždy jsem si přála, aby sbor vystoupil i v našem kostele. Vím,
jak je paní sbormistryně zaneprázdněná a snad i proto jsem
se zdráhala s prosbou o uspořádání koncertu v Kařezu.
Po posledním vystoupení sboru jsem však sebrala odvahu a sbor
do kařezského kostela pozvala. Bylo mi velmi milé, že sbor
pozvání přijal. V naší obci se tak 23. června konal závěrečný
koncert sboru v letošním školním roce.
S paní sbormistryní jsme se domluvili, že žáci kařezské základní
školy vystoupí jako „předskokani“. Jejich vystoupení s pohádkou
Popelka vzbudilo smích a diváci odměnili žáky velkým
potleskem.
Během vystoupení sboru si pak účastníci koncertu poslechli
české lidové písně a také pohádkové písně českých, ale
i zahraničních autorů. Součástí programu byla i krátká sóla
letošních absolventek pěveckého oboru ZUŠ. Atmosféra byla
vynikající. Paní sbormistryně MgA. Andrea Frídová, ale i členky
sboru byly nadšené skvělou akustikou našeho kostela a v závěru
vystoupení zaznělo, že by se rády do našeho kostela někdy
vrátily. Doufám tedy, že sbor u nás znovu vystoupí. Opět si tedy
(trochu neskromně) přeji, aby vznikla nová tradice a sbor u nás
pravidelně zakončoval svoji pěveckou sezónu. Věřím, že si příští
koncert nenechá ujít také více našich spoluobčanů, neboť
se jedná o vystoupení, které za to opravdu stojí.
S přáním klidného léta Alena Hybnerová
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HISTORIE OBCE - OSOBNOSTI
KAŘEZA II.
Mezi významnými osobnostmi zde žil také
CELDA
(Celestýn)
KLOUČEK
(6. 12. 1855 Senomlaty
– 11. 10. 1935 Praha)
Český sochař, štukatér,
designér,
pedagog
a paleontolog.
Studoval
na Uměleckoprůmyslov
é škole v Praze, pak
přešel na tutéž školu
do Vídně, kde v letech
1878–1881
studoval
v ateliéru Otto Königa.
V létech
1881–1887
vyučoval jako profesor
dekorativní
plastiky
na Uměleckořemeslné
škole ve Frankfurtu nad
Mohanem.
V období
1888–1916
působil
v Uměleckoprůmyslové
škole v Praze, kde vedl ateliér dekorativního kreslení
a modelování. Úzce spolupracoval s ateliérem umělecké
kovovýroby profesora Emanuela Nováka a s keramickou dílnou.
Od mládí sbíral minerály a fosilie. Vlastním studiem a spoluprací
s paleontology Národního muzea v Praze se vypracoval
na badatele, který publikoval své vlastní objevy v odborném
tisku. V Berouně se oženil s Marií Vodrážkovou – Vostrou.
Zabýval se hlavně ornamentem a dekorativním uměním. Podle
jeho návrhů se prováděly realizace štuků v exteriéru i interiéru,
keramika, nábytek, krby atd. Také díky jeho ateliéru byl vzorový
interiér Uměleckoprůmyslové školy vyznamenán na Světové
výstavě v Paříži roku 1900.
Jeho grafické návrhy a návrhy absolventů jeho školy
se dochovaly na stovkách fasád a průčelí měšťanských domů,
především v Praze (Pařížská třída, Smetanovo nábřeží,
Janáčkovo nábřeží na Smíchově atd), v Plzni i v dalších českých
městech a také ve Vídni.
Je pohřben na Malvazinkách v Praze.
V minulosti žil v Pětidomí i lesmistr
JOSEF SCHWARZ
(1845–1939)
Zeť hudebního skladatele Bedřicha Smetany.
Za ženu si vzal
dceru
Bedřicha
Smetany z prvního
manželství
s Kateřinou
Kolářovou
Žofii
(1853–1902).
Josef
a Žofie
se vzali 3. 1. 1874.
Měli spolu pět dětí.
Josef Schwarz byl
lesním kontrolorem na panství Thurn–Taxisů a odměnou
za povýšení
se mohl
přestěhovat
do Jabkenic
na Mladoboleslavsku.

MARIE GÄRTNEROVÁ
(16. 10. 1877 Zdice –
22. 2. 1965 Kařez)
Křtěná Marie Antonie
byla
česká
operní
pěvkyně,
tanečnice,
hudební
pedagožka
a profesorka.
Po základním vzdělání
se věnovala studiu hry
na klavír.
Studium
zakončila
státní
zkouškou
ze zpěvu
a hry na klavír. Jako
operní
pěvkyně
v začátcích zpívala pod
jménem
Marie
Romanova.
V roce
1901–1902
začala
uměleckou
dráhu jako altistka
v Zemském
divadle
v Lublani. Obdivována
byla za roli Carmen ve stejnojmenné opeře. Pak působila
v novém českém divadle v Plzni, kde se příliš neuplatnila. Počala
se zdokonalovat v herectví v pražské dramatické škole
a vystoupila v Národním divadle. V letech 1902–1906
se přeškolila
ve francouzsko–italské
škole
Marchesi
na dramatický soprán a později se zdokonalila v bel cantu
u Carla Emmericha. Brzy vyspěla ve znamenitou pěvkyni,
především Straussových dramatických děl.
Později začala vystupovat ve Francii, Německu, Rakousku,
Holandsku, Švýcarsku a také v Národním divadle v Praze. Její
pěvecké vystoupení oceňoval sám Richard Strauss, v jehož
operách Elektra, Salome a Růžový kavalír dosáhla velkých
úspěchů.
V roce 1920 ukončila operní dráhu, vrátila se natrvalo do Čech,
kde přijala pozvání hraběnky Berty Colloredo–Mansfeldové
a přestěhovala se do zbirožského zámku, kde Alfons Mucha
právě dokončoval Slovanskou epopej. Koncertovala, působila
jako profesorka zpěvu. Zprvu na městské hudební škole v Plzni
a následně téměř 23 let na plzeňské Hudební škole B. Smetany.
Od roku 1960 žila Marie Gärtnerová v Pětidomí (Kařez), kde 22.
2. 1965 zemřela. Pochována byla do rodinného hrobu na novém
hřbitově ve Zbiroze.
Řadu let zde pobýval po dobu prázdnin s celou rodinou profesor,
akademik a nositel Nobelovy ceny
JAROSLAV HEJROVSKÝ
(20. 12. 1890 Praha – 27. 3. 1967 Praha).
Český
fyzikální
chemik
se narodil
jako
páté
dítě
v rodině
profesora
římského
práva
na Karlově
univerzitě. Je prvním
českým
laureátem
Nobelovy
ceny
(1959,
za chemii).
Akademik Heyrovský
byl
zakladatelem
Polarografického
ústavu
ČSAV
a spoluzakladatel
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časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communication
(1929).
Jaroslav Heyrovský studoval na akademickém gymnáziu v Praze.
V roce 1909 se zapsal na filozofickou fakultu Karlovy univerzity.
Od roku 1910 studoval na Univerzity College v Londýně. V roce
1913 získal hodnost bakaláře přírodních věd. Studia však
přerušila
1.
světová
válka.
Heyrovský
narukoval
ke zdravotníkům. V roce 1918 Heyrovský obhájil na Karlově
univerzitě svou disertační práci a roku 1926 se stal profesorem
na této univerzitě.

INZERCE
Uklízečka do sokolovny
Obec Kařez tímto opět poptává a hledá uklízečku pro uklízení
prostorů v sokolovně v Kařeze. Jedná se o pracovní poměr na
dohodu o provedení práce, náplň práce řádově 6 hodin týdně.
V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte Obecní úřad
v Kařeze.
Obec Kařez stále hledá a poptává nového provozovatele do
restaurace v sokolovně.

POLAROGRAFIE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
V tomto roce se ve dnech 23. a 24. září konají volby do obecních
zastupitelstev. Termínem 19. 7. 2022 končí možnost podat
kandidátky na registrační úřad do Zbiroha (veškeré podrobnosti
o volbách jsou uvedeny na webových stránkách obce). Již v tuto
chvíli je zřejmé, že do komunálních voleb budou podány
minimálně dvě kandidátky, kde bude kandidovat 15 kandidátů.
Bude tedy z čeho vybírat a demokratickou volbou zvolit na další
čtyřleté období sedm členů do nového zastupitelstva. Z tohoto
důvodu si dovolím apelovat na občany obce a vyzvat Vás, abyste
v září přišli ke komunálním volbám, neboť máte jedinečnou
možnost si z více kandidátů, zvolit své obecní představitele a tím
jim dát mandát pro další fungování naší obce. Je zřejmé, že
zhodnocení minulého volebního období a práce současného
zastupitelstva Vám může napomoci v rozhodování o kandidátech
v rámci těchto voleb.
Václav Krofta

HASIČSKÉ VÝJEZDY
Roku 1922 objevil polarografii. Je to metoda používající měření
elektrického proudu, který prochází rtuťovou kapkou
a roztokem, do něhož rtuť odkapává. Tímto způsobem se dají
získat cenné informace o druhu a množství látek, které roztok
obsahuje. Výsledek se využívá při chemické analýze i při
základním fyzikálně-chemickém výzkumu. Pro urychlení
zaznamenávání hodnot s japonským žákem a vědcem
zkonstruovali polarograf, který tyto křivky automaticky
zaznamenával. Za tento objev a rozpracování analytické
polarografické metody dne 10. prosince 1959 převzal Jaroslav
Heyrovský z rukou švédského krále Gustava Adolfa VI.
Ve Stockholmu Nobelovu cenu za chemii za vynález a využití
polarografie (byl nominován již po osmnácté).
Během 2. světové války, přestože v Protektorátu byly univerzity
zavřené, mohl dále vědecky pracovat. Po válce byl vzhledem
k tomuto povolení obviněn z kolaborace, která mu ovšem nikdy
nebyla prokázána.
V roce 1951 spoluzakládal Polarografický ústav, v jehož čele stál
do roku 1963. Poté odešel ze zdravotních důvodů do penze.
Zemřel ve smíchovském sanatoriu. V roce 1972 byla v Kařeze
na domě č. p. 19 odhalena pamětní deska Jaroslavu
Heyrovskému. Byl ženatý s Marií, roz. Kořánovou. Měl dvě děti.
Použití polarografie: Používá se ke zjištění surovin nebo
produktů. V medicíně například při rozboru krve, nebo
v potravinářství ke stanovení i nepatrných složek v potravinách.
Letos je tomuto vynálezu 100 let.
Pavel Pražský, kronikář obce

1. výjezd dne 4. 1. 2022 ve 14:55 vyhlášen požární poplach:
Požár – dopravní prostředky
Následně překvalifikováno jako planý poplach. Naše
jednotka byla odvolána.
2. výjezd roku 2022
dne 29. 1. 2022 ve 22:02 vyhlášen požární poplach:
Požár – KOMÍNOVÉ TĚLESO
Na místo jsme dorazili jako první, průzkumem bylo zjištěno,
že došlo k zahoření komína. Pročistili jsme komín za pomoci
kominického vybavení, rozebrali část podlahy u komína
po vychladnutí jsme se vrátili na základnu.
3. výjezd roku 2022
dne 23. 2. 2022 ve 13:21 vyhlášen požární poplach:
TECHNICKÁ POMOC (odstranění stromu)
Byly spadlé dva stromy na elektrické vedení, ohrožující pád
na „státní“ silnici. Ve spolupráci s HZS Rokycany jsme
za pomoci plošiny stromy odstranili.
4. výjezd roku 2022
dne 3. 4. 2022 v 19:59 vyhlášen požární poplach:
POŽÁR nízké budovy
O tomto výjezdu Vás detailně informoval předchozí
zpravodaj, hořela hasičská bouda u Hejtmánku. Výjezd byl
náročný vzhledem k intenzitě hoření, uvnitř navíc byly dvě
propanbutanové lahve. Zásah probíhal v dýchací technice.
5. výjezd roku 2022

9 / 12

dne 20. 5. 2023 20:56 vyhlášen požární poplach:
TECHNICKÁ POMOC – odstranění stromu, strom přes
komunikaci
V uličce ke starému nádraží došlo k pádu tří stromů přes
chodník. Za pomoci techniky jsme stromy odstranili a po cca
2 hodinách jsme se vydali zpátky na základnu.
6. výjezd roku 2022
dne 21. 5. 2023 13:06 vyhlášen požární poplach:
TECHNICKÁ POMOC – odstranění stromu, strom přes
komunikaci
U starého nádraží u lodního kontejneru došlo k rozlomení
velkého kaštanu a jedna část spadla na přilehlou garáž
a kontejner. Odstranění jsme provedli za pomoci motorové
pily.
7. výjezd roku 2022
dne 28. 05. 2022 ve 21:08
vyhlášen požární poplach:
POŽÁR – hořící dřevo a strom na zahradě rodinného domu
Po příjezdu jsme zjistili, že hoří štos vyskládaného dříví
a přilehlý strom. Štos jsme kompletně rozebrali a řádně
prolili vodou. Po kontrole termokamerou jsme se vrátili
na základnu.
8. výjezd roku 2022
dne 06. 07. 2022 ve 22: 01 vyhlášen požární poplach:
POŽÁR – hoří odpad u trati
Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení
kartónových krabic. Výjezd překvalifikován na planý
poplach.
Lukáš Pěnkava

Kařez pod vedením paní ředitelky Mgr. Aleny Hybnerové, které
hrou na klávesy doprovodil Kryštof Trsek. Zbylým odpolednem
provázelo k tanci a poslechu nově vzniklé kařezské duo zpěvačka Lucie Šindlerová a klavíristka Eva Kroftová. Přítomní
tak mohli slyšet převážně českou hudební tvorbu. Za velice hojné
účasti byla akce, program a občerstvení naprosto senzační.
Maminky a babičky tak měly možnost se opět po dvou letech
sejít, pobavit se a popovídat si o všem možném.

DEN MATEK V SOKOLOVNĚ

Václav Krofta

SLOVO ZÁVĚREM

V neděli 8. 5. 2022 se po dvouleté přestávce způsobené epidemií
Covidu obnovila tradice oslavy Dne matek v naší sokolovně.
Vzhledem k tomu že v sokolovně není provozovatel restaurace,
a tudíž je restaurace zavřená, muselo se veškeré občerstvení
zajistit tzv. vlastními silami. Chtěl bych velice poděkovat
kařezským sokolům a všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravě, programu a organizaci toho významného dne. Pro
všechny přítomné bylo zajištěno slané a sladké pohoštění,
alkoholické i nealkoholické nápoje a obsluha byla prostě
výtečná. Maminkám a babičkám byla předána květina.
Po přivítání, proslovu a přání pevného zdraví a štěstí do dalších
let od pana starosty vystoupily s kulturní vložkou děti ze ZŠ

Je zřejmé, že se v tomto článku opět vrátím k soutěži Vesnice
Plzeňského kraje roku 2022. Jako starosta obce Kařez si tohoto
ocenění nesmírně vážím a jsem velice šťastný, že se naše obec
může rovnat s jinými či daleko většími obcemi či městy, neboť
konkurence byla a je opravdu veliká. Zároveň jsem si tímto jist,
že dobrá práce přinesla své ovoce a pevně věřím, že nás toto
ocenění posune dále, dodá energii a povzbudí k další práci, která
jak se domnívám, dává smysl. Tímto bych chtěl ještě jednou
velice poděkovat všem za činnost, spolupráci, energii a Váš čas,
který jste do soutěže vložili. Nyní nás čeká mnoho práce
s přípravou na slavnostní den 13. 8. 2022 a následně příprava
na návštěvu celostátní komise. Ve dnech 16. a 17. 9. 2022 bych
byl velice rád, aby na celostátní vyhlášení do Luhačovic jelo
obec podpořit co nejvíce občanů, abychom si tento den užili
a byli hrdí na to, že jsme občané obce Kařez. Přeji Vám všem
krásné léto a dětem sluníčkové prázdniny.
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Václav Krofta
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VÝPIS Č. 4/22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ
DNE 2. 5. 2022
Zastupitelstvo obce
schvaluje
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• pronájem bytu v ZŠ/MŠ Kařez, p. o. a pověřují starostu k podpisu smlouvy
• Provozní řád hřiště u ZŠ/MŠ Kařez, p. o.
• cenovou nabídku na PD kanalizace s firmou Vodohospodářský podnik, a. s. Plzeň v cenové výši Intenzifikace ČOV
750.000,- bez DPH, Vnitřní část – společné povolení DUR+DSP 996.136, - bez DPH a provádění stavby DPS 364.440, - bez
DPH a pověřují starostu k podpisu smlouvy
• polovinu finančních prostředků na instalaci kruhů v sokolovně
• sedmičlenné zastupitelstvo na období 2022–2026 a jeden volební okrsek
• navýšení kapacity ZŠ z 34 na 64 dětí
• navýšení kapacity školní jídelny na 120 dětí
bere na vědomí
• informace ohledně požáru rybářské boudy
• přihlášení do Vesnice roku 2022 a do Stavby roku 2021
• rozpočtové opatření č. 2 a č. 3
• podání žádosti o dotaci na Plzeňském kraji na „Podporu obcí, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022“
• poptání 5 firem na zhotovení předmětného díla v rámci žádosti o dotaci ze SZIF z Programu rozvoje venkova na projekt
Revitalizace veřejného prostranství v obci Kařez
• vyúčtování cen stočného za rok 2021

VÝPIS Č. 5/22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ
DNE 6. 6. 2022
Zastupitelstvo obce
schvaluje
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• firmu Jaroslav Fáček, V Lipách 232, Tábor na zakoupení obecního mobiliáře – lavičky, stoly a odpadkové koše v celkové
výši 154.972,- bez DPH. Dále firmu Výroba reklam pro vyhotovení a osazení směrových cedulek v obci Kařez za 23.700,bez DPH.
• Závěrečný účet obce Kařez za rok 2021 bez výhrad
• účetní závěrku za rok 2021
• předání pozemků pod chodníky u komunikace č. II/605 do majetku obce a zadání geometrického plánu pro rozdělení
pozemků
• přijetí finančního daru od obce Sirá ve výši 3.000,• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0018709/VB/001 Kařez na p. p. č. 458/1 s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín
• finanční dar pro Členský výbor Jednoty Kařez ve výši 3.000,• finanční dar pro Dračí lodě ve výši 6.666,• finanční dar pro TJ Sokol Kařez na Dětský den ve výši 3.000,• úpravu rozpočtu pro ZŠ/MŠ Kařez, p. o. – nakoupení tabule a 3 ks lavic
bere na vědomí
• uzavření MŠ v době letních prázdnin, a to od 18.7. do 31.8.2022
• audit o hospodaření obce Kařez za rok 2021, který proběhl ve dnech 16. 5. – 17. 5. 2022 na OÚ Kařez
• přihlášení do celorepublikové soutěže – vydávání obecního zpravodaje
úkol pro starostu
• zveřejnění obecné povahy Změna č. 5 ÚP obce Kařez na úřední desce, T: do příštího zasedání zastupitelstva
• zjištění více informací ohledně dotace na výsadbu stromů s firmou Natura verde s.r.o., Praha, T: do příštího zasedání
zastupitelstva
• vyvěšení záměru o pronájmu pravé části sokolovny - klubovna
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný
zdarma na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok
číslo vydání 3/2022 ze dne 18. 7. 2022
náklad 350 ks

