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Oficiální zpravodaj obce
VESNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE ROKU 2022

Vážení spoluobčané,
ještě jednou mi dovolte, abych se vrátil ke slavnostnímu
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2022.
Chci Vám znovu všem poděkovat za organizaci, přípravu,
pomoc, brigády a nespočet odpracovaných hodin. Když vezmu
v potaz, že jsme si vše zajišťovali sami, bez externích firem, tak
skutečně smekám před Vámi všemi. Občerstvení bylo naprosto
fantastické a děkuji všem za pomoc v kuchyni v základní škole.
Zároveň děkuji všem, kteří připravovali stany, pódium, stoly
a lavice na hřišti a zajišťovali celkové přípravy, které byly
s tímto slavnostním dnem spojeny.

Chci moc poděkovat všem
zaměstnancům obce, kteří si
vzali akci za svoji a byli
naprosto perfektní. Rovněž
zastupitelstvo
obce
a jednotlivci
všech
dobrovolných spolků a školy
a školky
zvládli
tuto
nelehkou úlohu a organizaci
na výbornou.
Zároveň chci poděkovat
občanům za pomoc. Moc si
vážím toho, že jste se
zúčastnili dne 13. 8. 2022
samotného
slavnostního
vyhlášení
před
obecní
sokolovnou a podpořili jste
svojí přítomností obec.
Domnívám se, že tato akce
byla v naší obci jedinečná
a byla velkolepá. Vše se
zvládlo
na
jedničku
a důležité je, že nám ten den
přálo i počasí. Uvědomuji si,
jak je úctyhodná Vaše
dobrovolná činnost, kdy jste
v dnešní nelehké době v rámci ekonomické a energetické krize
vše dělali ve svém volném čase. Děkuji a jsem pyšný na občany
obce Kařez. První místo v Plzeňském kraji je absolutní pocta
a čest pro naši obec.
Poznámka: Chtěl bych se tímto omluvit paní MVDr. Andree
Froňkové a paní Janě Ptákové. Ve Zpravodaji číslo 3/2022, nám
tyto dvě dámy omylem vypadly z článku popisujícího představení
obce, spolku a jednotlivců. Paní doktorka Froňková
odprezentovala svoji profesní činnost v rámci veterinární
ambulance a paní Ptáková přiblížila činnost dohlížecího výboru
Jednoty v obci Kařez. Obě dvě dámy pomohly obci k bodovému
hodnocení a celkovému výsledku. Stalo se to opravdu
nedopatřením a nebyl v tom žádný úmysl. Omlouvám se a děkuji
za pochopení.
Bc. Václav Krofta, starosta obce
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LUHAČOVICE – CELOSTÁTNÍ
VYHLÁŠENÍ
Dne 29. 8. 2022 zavítala do naší obce celostátní komise složená
z řad ministerských úředníků, starostů, a ze Spolku obnovy
venkova. Třináctičlenná komise zde byla 4 hodiny a my jsme

předvedli obec v tom nejlepším světle a vše, co v obci máme.
Opět se zapojili místní spolky a organizace, veřejnost
a samozřejmě představitelé obce. Všem strašně moc děkuji, byli
jste úžasní a já smekám pomyslný klobouk.

V Luhačovicích v rámci vyhlášení celostátní soutěže byly
vyhlášeny pouze první tři místa a prvenství získala obec Kostelní
Lhota ze Středočeského kraje. Do Luhačovic jelo 35 občanů
Kařeza podpořit obec. Měli jsem připravený stánek, kde jsme
prezentovali obec Kařez naší činností a zároveň jsme
reprezentovali Plzeňský kraj. Pro velké firmy našeho kraje to
byla rovněž prestiž, a proto jsme dostali zdarma produkty

plzeňského pivovaru a společnosti Božkov, čímž jsme mohli
hostit všechny návštěvníky soutěže v Luhačovicích. Stejně tak
nabízela své domácí sladkosti paní Čechová spolu s masnými
výrobky paní Kudějové.
Kařezáci, patří Vám všem obrovské poděkování, a já jsem hrdý
na to, že jsem kařezák a mohu být zároveň představitel naší obce.
Dne 1. 10. 2022 jsme vyjeli právě do Vesnice roku České
republiky do Kostelní Lhoty, kde jsme převzali diplom za bohatý
společenský život v obci.
Bc. Václav Krofta
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Ve dnech 19. a 20. 8. 2022 se v Kařeze uskutečnila tradiční
chovatelská výstava králíků, drůbeže a holubů. ZO ČSCH
v Kařeze uspořádali výstavu u hasičské zbrojnice. Akce byla
perfektně připravena a místní chovatelé, pod vedením rodiny
Hrabákových, měli zajištěno občerstvení a bohatou tombolu.
Po loňské odmlce jsme rádi uspořádali již 39. místní výstavu
králíků, drůbeže a holubů. Covid bohužel zasáhl i do
chovatelství, což mělo velký vliv i na jednotlivé chovy (nejen
naší organizace), a proto nebylo možné vloni výstavu uspořádat.

*Pokud byste měli zájem přidat se k nám do organizace, můžete
nás kontaktovat zde:
zocsch-karez@seznam.z nebo na tel.: 602 875 143.
Budeme rádi, když se stanete naší součástí. ZO ČSCH Kařez.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem chovatelům ze
Základní organizace Mirošov, Komárov, Zdice, Terešov, Strašice
a Jince, kteří u nás letos vystavovali a tím pomohli k uskutečnění
výstavy. Z 35 králíků, 23 voliér drůbeže a 39 holubů vybrali
posuzovatelé jednotlivých oborů ty nejlepší výstavní kusy
a ocenili je čestnými cenami. Výstava byla pro veřejnost
otevřena v pátek i sobotu. Páteční den doprovázen hezkým
počasím se velmi vydařil. Návštěvníky čekala bohatá tombola
plná zajímavých cen, bylo zajištěné občerstvení a v závěru dne
nechybělo večerní pohodové posezení při pivě v přátelském
sousedském duchu. Sobotě však tolik počasí nepřálo, ale přesto
několik statečných popadlo gumáky a pláštěnky a přišlo nás svou
návštěvou podpořit. Věříme, že se příští rok v srpnu společně
opět setkáme i při naší jubilejní výstavě.

Jaroslava Hrabáková

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 se konaly volby do zastupitelstvech
obcí. V Kařeze byly sestaveny dvě kandidátky s celkovým
počtem 15 kandidátů. Do zastupitelstva obce Kařez na volební
období 2022 až 2026 byli zvoleni tito členové:
242 hlasů Bc. Václav Krofta,
199 hlasů Bc. Zdeněk Zdvořák,
169 hlasů Lenka Vlčková,
153 hlasů Lukáš Pěnkava,
149 hlasů Mgr. Alena Hybnerová,
141 hlasů Bc. Miroslava Hurábová,
113 hlasů Petr Háněl.

I přesto, že nejsme jedna z velkých organizací na okrese, jsme
rádi, že během roku můžeme uspořádat tyto dvě akce. Za to patří
poděkování naší obci, která nám propůjčuje prostory Sokolovny
a Hasičárny k jejich uskutečnění, a především děkujeme i našim
sponzorům.

Dne 17. 10. 2022 se od 18. hod. na OÚ v Kařeze bude konat
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Zasedání je
jako vždy veřejnosti přístupné.
Bc. Václav Krofta
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DRAČÍ LODĚ

PODĚKOVÁNÍ

Berounský drak v kempu Na hrázi-Beroun
Dne 9. – 10.9.2022 jsme se s posádkou „Kařezáci“ zúčastnili již
počtvrté 17. ročníku závodu Dračích lodí určeného pro
amatérské, firemní a soukromé FUN posádky. Závody se konaly
v kempu Na hrázi na řece Berounce v Berouně za účasti 39
posádek.

Chtěli bychom poděkovat Pavle Urxové za celou organizaci
akce, všem členům posádky za bezva atmosféru a skvělou
týmovou práci a sponzorům, bez kterých by se tato akce nedala
uskutečnit. Dále chceme poděkovat
OBCI KAŘEZ za pronájem dračí lodě
HASIČŮM KAŘEZ za zajištění zázemí týmu

Co jsou dračí lodě? Je to posádka max. 20 pádlujících vsedě, 10

napravo, 10 nalevo + bubeník, sedící na špičce a údery bubnu
udávající rytmus pádlování + kormidelník stojící na zádi
a určující směr. V našem případě přidělený „profík“ –
zodpovídající za loď.
Tento rok a po všech minulých zkušenostech jsme měli dva cíle.
Zlepšit umístění z minulého roku a zajet trať dlouhou 222 metrů

s časem pod 1 minutu. První jízdou se nám podařilo jeden cíl
splnit a s časem 59 sekund jsme mohli pomýšlet i na splnění cíle
druhého a to zlepšit umístění z předchozího ročníku. Po dalších
jízdách jsme vybojovali pro nás krásné 8. místo. Tímto jsme se
zařadili mezi posádky dračích lodí, ke kterým již soupeři budou
v dalších ročnících cítit určitý respekt, protože to je umístění
v TOP10.
A jaké cíle jsou pro příští ročník závodů? Udělat si příjemný
sportovní víkend, zazávodit si, posedět a hlavně zase o něco
zlepšit umístění z tohoto ročníku.
Historie výsledků:
• rok 2019 – 35 posádek – 29 místo
• rok 2020 – 29 posádek – 22 místo
• rok 2021 – 32 posádek – 13 místo
• rok 2022 – 39 posádek – 8 místo
Celá posádka děkuje obci Kařez za poskytnutí příspěvku
k pronájmu dračí lodě ve výši 6.666,- Kč a Hasičům za servis
spojený se zázemím týmu.
Přijeďte fandit Kařezáci.
Vodáckým Ahoj Vás zdraví
Pavla Urxová
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Tým „Kařezáci“

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Po covidové pauze jsme
26. března 2022 mohli
uspořádat již tradiční
Dětský maškarní ples.
Plesu se zúčastnilo přes
75 dětí, z nichž většina
byla v maskách. Pro
každé byl připraven
hned u vstupu uvítací
balíček
a nesměla
chybět ani tombola.
Všechny lístky byly
výherní, což dětem
udělalo radost, jelikož
nemusely být zklamané
z nevýhry.

TJ SOKOL KAŘEZ
BRDY – PADRŤSKÉ RYBNÍKY
3. září 2022, počasí: 17°C, trasa: 8 km, účast: M. Hurábová, J.
Huráb, L. Chvojková, M. Kratochvílová, J. Kuncová, B.
Kuncová, pejsek Aria, I. Králová s dětmi (z obce Drahoňův
Újezd), J. Nejedlá, D. Palková, L. Vlčková, P. Vlček ml., J. Vlček,
čtyřnohý přítel Vlčků, P. Zdvořáková, A. Pšeničková

Odpolední program byl nabitý velkým počtem soutěží pro dvě
věkové kategorie. Pro „malé školkové“ bylo připraveno házení
míčků do koše, chození s míčkem v kelímku po vyznačené trase
a pro „větší školáky“ např. skládačka (hlavolam) se zvířaty či
společné navlékání korálků s rodiči v určitém časovém limitu.
Nedílnou součástí však byla všemi oblíbená židličkovaná, kterou
jsme letos zařadili do programu i pro rodiče. Kdo by věřil, že
jejich oči zářily štěstím více než malým dětem? Závěr plesu
uzavřelo vyhlášení masek. Dvacet nejhezčích z každé kategorie
si s sebou mohlo odnést něco z bohaté škály hraček, knížek,
užitečných potřeb a různých společenských her. Nepřišly však
zkrátka ani ostatní, kterým se nedostalo výherních cen. Cena
útěchy v podobě sladkostí jistě nezamrzela. Věříme, že se všem
zúčastněným letošní ples líbil a setkáme se opět v příštím roce
někdy kolem února, března, dle volných termínů, v Sokolovně
Kařez.
Jaroslava Hrabáková

Náš turistický oddíl se první zářijovou sobotu vydal na další
procházku, tentokrát směr Brdy – Padrťské rybníky. Od
parkoviště u vlakové zastávky v Kařeze, kde se nás sešlo patnáct,
jsme se auty vydali do Skořic, následně na parkoviště Kolvín.
Odtud
naše
kroky
směřovaly
po
modré.

Po příchodu k Dolejšímu Padrťskému rybníku, jsme pokračovali
po červené a mířili k rybníku Hořejšímu. Po sedmikilometrovém
putování jsme si u místní chaty zasloužili odpočinek, posvačili
jsme a užívali si krásné výhledy, které se nám v těchto místech
naskytly. Část skupiny se vydala ještě po hrázi a druhá část
čerpala síly. V pravé poledne jsme se vydali zpět, tentokrát jsme
kráčeli po něco kratší trase, po modré. Novým členem našeho
týmu se stala fenka Arinka. Ta se téměř celou cestu nechala nést
v náručí své paničky Jany K., ve které byla evidentně spokojená,
příště s námi snad také vyrazí a dokáže nám, jak vyrostla
a zvládne větší kus cesty bez pomoci. Věříme, že procházky si
užívají nejen čtyřnozí mazlíčci, ale i děti a my dospělí, pro které
jsou naše výlety příjemným odreagováním. Z Kolvína jsme se
vydali na nejoblíbenější část našich výletů – společný oběd.
Zavítali jsme do Pohostinství a Penzionu U sv. Jana a po dobrém
jídle jsme naskákali do aut a jeli zpět do Kařeza. Z nedalekých
Skořic, od našich domovů, nás vedl nejzdatnější řidič, náš
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NÁČELNÍK. Ten měl v úmyslu jet lepší cestou, než kterou jsme
přijeli, tak mezi domy vyjel na polní cestu, a my ostatní jsme ho
důvěřivě následovali. Když ale zjistil, že tudy cesta opravdu
nevede, byli jsme nuceni se všichni s vozidly otočit tzv. na
pětníku. Je to sice dál, ale za to horší cesta. Asi takto by se to
dalo hodnotit. Nakonec jsme to zvládli a pokračovali stejnou
cestou, jako jsme do Skořic přijeli. Vždy se někdo (něco) postará
o to, aby na naší procházce bylo něco zajímavého, kuriózního,
k zasmání, a dnes to byla právě zpáteční cesta. Pane
NÁČELNÍKU, díky za to… Po čtvrté hodině jsme už otevírali
dveře našich domovů.
I přesto, že jsme téměř všichni ze stejné obce, mnohdy se vidíme
právě jen při těchto našich procházkách. Budeme rádi, když se
k nám připojíte i Vy ostatní :) .

Sokolové Kařez

SOKOLOVÉ KAŘEZ
Vážení občané, rodiče a děti,
ráda bych touto cestou
poděkovala Lucii Šindlerové
za její práci a aktivity při
vedení oddílu Tancvič v TJ
Sokol Kařez. Lucka se
rozhodla jít dál vlastní
komerční cestou. Přejeme jí v
její další realizaci hodně
úspěchů a spokojených dětí.
Bohužel nás tato informace
zastihla zcela bez varování nebo předchozího projednání a
možnosti se na ni připravit. Prakticky z hodiny na hodinu.
Neměli jsme dostatek času zajistit náhradu pro vedení oddílu.
Velice nás tato situace mrzí. Proto bychom rádi dětem, které
zůstaly bez možnosti pokračovat ve své práci v této zájmové
činnosti, nabídli možnost zapojit se do oddílu všestrannosti –
cvičení dětí, pod vedením Veroniky Cafourkové a Lucie
Bobokové. Cvičení se koná každé pondělí od 16: 00 hod.
Sport a pohyb je pro děti radost, a ještě větší radost je vidět děti v
pohybu. Naše jednota vytváří odpovídající podmínky pro
možnosti všestranného vyžití jak dětí, tak dospělých. Jsme
ochotni podpořit všechny věkové kategorie se zájmem o pohyb a
vítáme mezi námi nové zájemce o sportovní aktivity.
Podporujeme všechny aktivity ve sportovní činnosti, nabízíme
možnost proškolení cvičitelů všestrannosti i v konkrétních
sportech.
Přijďte mezi nás, jsme prima parta a jsme velmi akční.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
V KNIHOVNĚ

Předposlední zářijový den se uskutečnilo v knihovně obecního
úřadu podzimní tvoření, které bylo zaměřeno na macramé
techniku, dříve nazývanou drhání. Jedná se o techniku vázání
šňůr a provázků, kdy lze kombinací jednotlivých typů uzlů
vytvořit bytové dekorace, módní doplňky, oblečení, apod.
Kurzem macramé nás provedla úžasná lektorka paní Lucie
Koželoušková z Dobříva. Z naší obce projevilo o kurz zájem 13
žen, které se s radostí pustily do výroby podzimní dekorace ve
tvaru listu. Nejprve si každá z dam vybrala šňůrky v barvách své
budoucí dekorace, které následně za pomocí vázání uzlíků,
rozčesání a zastřižení, přetvořila podle dané předlohy v krásný
list. K vyrovnání listu bylo nutné použít lak na vlasy, který drží
pohromadě všechna rozčesaná vlákna. Poté již stačilo zavěsit list
na březovou větvičku a radovat se z krásného výtvoru, který jistě
ozvláštní každý domov.

Podzimní tvoření bylo příležitostí nejen k výrobě úžasné
dekorace, ale též k odreagování od starostí všedních dnů a v
neposlední řadě též k navázání mezigeneračních vztahů mezi
spoluobčany. V technice macramé se zdokonalíme v zimním
kurzu dne 15. 11. 2022, ve kterém si vyrobíme vánočního anděla.
Podrobnosti k tomuto kurzu budou upřesněny plakátem.

Sokolským NAZDAR!
Bc. Miroslava Hurábová
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Za obecní knihovnu
Lenka Vlčková

Manžel Olgy Spalové roz. Srbové byl divadelní a filmový herec

HISTORIE OBCE
OSOBNOSTI KAŘEZA III.

Do Kařezu dojížděl také VÁCLAV VAČKÁŘ (12. 8. 1907
Dobřejovice – 4. 2. 1954 Praha) Hudební skladatel, pedagog
a sbormistr. Od dětských let projevoval mimořádné hudební
nadání, které začali rozvíjet místní učitelé hudby. Od 13 let hrál
na housle a křídlovku v místní kapele. Studiu na konzervatoři se
však nemohl vzhledem k sociálnímu postavení své rodiny
věnovat. Nastoupil tedy jako elév k vojenské hudbě. Po třech
letech byl propuštěn pro ušní chorobu. Poté působil jako sólista
v carském Rusku a od devatenácti let byl jako kapelníkem
společnosti Josefa Faltyse. V roce 1903 nastoupil jako sólista
a zástupce kapelníka u městské hudby v jugoslávském Šibeniku
a na Korčule. V letech 1908-1912 byl
kapelníkem
v Boskovicích. Krátce působil i v Krakově. V roce 1913 se trvale
usídlil v Praze. Na výzvu Otakara Odstrčila přešel v r. 1919
k orchestru Vinohradského divadla, pak do Šakovy filharmonie.
Po jejím rozpuštění přijal místo kapelníka v pražských
biografech Alma a Minuta. V roce 1930 s nástupem zvukového
filmu končí jeho působení v kinech. V té době již jméno Václava
Vačkáře bylo mezi hudebníky pojmem. Jeho skladby již znaly
všechny dechové nebo smyčcové kapely.
Byl spoluzakladatelem Ochranného svazu autorského (OSA).
Působil i jako hudební kritik. Roku 1952 byl jmenován čestným
členem Svazu československých skladatelů a poctěn cenou
hlavního města Prahy. Za svého života napsal 332 skladeb.
Legendární je „Vzpomínka na Zbiroh“. Jiné známé skladby jsou
pochody – Šohaj, Probuzení, valčíky – Sen lásky, Večer na moři,
polka – Dobřejovická, Staropražská a jiné dále také např.
Slovácké tance. Je pohřben na Vinohradském hřbitově.
Do Kařeza se ráda vracela i dcera Antonína Srby
OLGA SPALOVÁ (16. 7. 1914 Polička – 14. 4. 1987 Praha)
Olga Spalová rozená Srbová byla prozaička, esejistka, divadelní
a rozhlasová kritička a teoretička, autorka monografií o hercích,
překladatelka z ruštiny a francouzštiny. Například herci Eduardu
Kohoutovi pomáhala literárně zpracovat jeho paměti Divadlo
aneb Snář. Nejdříve publikovala pod rodným jménem Srbová,
později pod vyvdaným jménem Spalová. Zdvojené příjmení
nepoužívala. Jejími díly jsou Co to je, když se řekne… Olga
Spalová Jindřichovu Hradci, Sága rodu Budilova, atd.

JAROMÍR SPAL (18. 7. 1916 Nové Strašecí – 22. 3. 1981
Praha)
Na gymnáziu v Chrudimi začal hrát jako ochotník. Začal
studovat práva, ale přešel na Dramatické oddělení Státní
konzervatoře v Praze. Roku 1942 s Karlem Högrem alternoval
roli Jana Skalníka ve Šrámkově Létě. Už v roce 1943 mu režisér
J. A. Holman nabídl roli po boku krásné a slavné Nataši Gollové
v romantickém dramatu Bláhový sen. V letech 1945-46 se stal
členem divadla E. F. Buriana. Hostoval i v Národním divadle.
Roku 1946-48 se stal členem Činohry 5. května (dnešní Státní
opera). Do Divadla Československého státního filmu přešel
v letech 1950-52. Od roku 1952 namlouval komentáře
k dokumentům cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, počínaje
Afrikou. V televizi jsme ho mohli vidět např. ve filmech: Dívka
na koštěti, Kdo chce zabít Jesii?, Strach, Půlpenny, Ve věci J. R.
Oppenheimera, atd. Členem Městských divadel pražských byl od
roku 1952 až do roku 1980. Když Jaromír Spal po krátké nemoci
roku 1981 náhle zemřel, rozloučil se s ním dojemně za všechny
přítel a kolega Radovan Lukavský.
BETHEL HENRY STROUSBERG – podnikatel: článek již ve
zpravodaji č. 1/2022
Dále mezi novodobé osobnosti Kařeza nepochybně patří:

LIBOR CAPALINI nar. 30. ledna 1973 (Hořovice) moderní
pětibojař.
Přehled úspěchů a medailí:
• stříbro MS 1999 – jednotlivci
• stříbro MS 2002 – družstva
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•
•
•
•
•
•
•
•

stříbro MS 2004 – družstva
stříbro MS 2005 – družstva
stříbro MS 2007 – družstva
bronz MS 2003 – družstva
bronz MS 2004 – jednotlivci
bronz MS 2005 – štafety
bronz MS 2006 – družstva
Letní olympijské hry v Aténách 2004 – bronz – závod
jednotlivců

Přehled úspěchů:
• Mistrovství ČR horských kol XCO MTB UCI 10.-12.7.
2020 v Peci pod Sněžkou, kategorie žákyň – 1. místo
• Mistrovství ČR horských kol (XCO) 22. 8. 2021
v Harrachově, kategorie žákyň II. (věk 13-14 let.) – 1.
místo

VOJŤECH UNGR
sportovní rybaření – muškaření:
Psáno již ve zpravodaji č. 2/ 2021.
Kronikář obce Pavel Pražský

DIANA MEZULIÁNÍKOVÁ
nar. 10. dubna 1992 (Bruntál) atletka, běžkyně.
Přehled úspěchů:
• mistrovství ČR do 22 let 2014 – zlato – běh na 1500 m
• ME Berlín 2018 – desátá – běh 1500 m
• olympijské hry Tokio 2021- v semifinále osmá s časem
4: 03,70

DISCO V SOKOLOVNĚ
V pátek dne 18. 11. 2022 se v sokolovně v Kařeze uskuteční
diskotéka. Tuto akci povolilo zastupitelstvo obce, neboť chceme
vyzkoušet, jak akce tohoto druhu obstojí a jaký bude ohlas. Jsme
si vědomi, že v tento den, resp. noc, může být v obci hluk, že
může dojít k vandalismu, že se zkrátka tato akce nebude všem
líbit. Chceme Vás požádat o toleranci, neboť je skutečně potřeba
vyzkoušet, jak se akce zdaří. Činíme tak i z důvodu
ekonomického, neboť je potřeba dát naši sokolovnu k dispozici
komerčním subjektům. Obzvlášť v dnešní době energetické krize
je potřeba, aby si sokolovna alespoň z části na sebe vydělala.
Děkuji za pochopení.
Bc. Václav Krofta

BYT ŠKOLNÍKA :
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Obec Kařez opět vyhlašuje výběrové řízení pro byt 2kk v budově
základní školy. Nájemné je 5.000 Kč + energie. Předností je
pracovní poměr či jiné zapojení v obci Kařez či v Základní
a Mateřské škole v Kařeze. Přihlášky zasílejte do 15. 11. 2022 na
adresu OÚ v Kařeze.
Bc. Václav Krofta

LUCIE GROHOVÁ
nar. 8. ledna 2008
- horská kola.
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INVESTIČNÍ AKCE

ROZLOUČENÍ

Jaké investiční akce a co se mimo jiné podařilo zrealizovat
v naší obci za uplynulé čtyřleté volební období?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zrekonstruovaná budova a nástavba ZŠ a MŠ Kařez
Územní plán (stále v řešení) a změna č. 4 a č. 5 ÚP
Odstranění
havarijních
stavů
v sokolovně
–
hydroizolace pravé části sokolovny
Přístavba skladu tělocvičného nářadí v sokolovně
Sanace sklepních prostorů v budově ZŠ a MŠ Kařez
Vypracování projektové dokumentace ve všech stupních
pro Napojení vodovodu ze Zbiroha na části Pětidomí
a Malý Újezd
Vypracování projektové dokumentace na intenzifikaci
ČOV a odkanalizování obce Kařez
Rozšíření veřejného osvětlení u bývalého železničního
nádraží
Vypracování projektové dokumentace na Stavební
úpravy přestupního uzlu a parkovacího domu
u železniční zastávky Kařez
Preventivní opatření zajišťující bezpečnost v obci
Dovybavení technologií na úpravně vody
Vyhotovení třetího průzkumného vrtu pro zdroj pitné
vody
Dovybavení Jednotky SDH Kařez
Nákup pracovního vozidla Fiat Doblo
Opravy chodníků a místních komunikací
Zákaz tranzitní dopravy kamiónů nad 12 t přes naši
obec po komunikaci II/605
V roce 2019 získání bílé stuhy v soutěži Vesnice
Plzeňského kraje za činnost s dětmi a mládeží a v roce
2022 získání zlaté stuhy a s tím titul Vesnice roku
Plzeňského kraje
Obecní mobiliář (v současné době v realizaci)

Milí spoluobčané, chtěla bych vám touto cestou poděkovat za
podporu a přízeň v mé práci v rámci 16letého působení na obci a
z toho 12 let jako místostarostka obce. Za toto období jsem se
snažila zajistit do obce maximum finančních prostředků
z různých dotačních programů tak, aby se naše obec rozvíjela a
šla s dobou, která nás neustále žene dopředu. Snažila jsem se
projekty vést nejen po manažerské stránce, ale také po technické
stránce v souladu s potřebami obce. Věřím, že budete sdílet můj
názor, že se investiční akce povedly, základní infrastruktura obce
se rekonstruovala a rozšířila, budovy obce se opravily a došlo i
na výstavbu.
V důsledku voleb a kampaně, která zde proběhla pro mé
nezvolení jsem se nedostala do zastupitelstva obce a tím byla
ukončena i má dlouholetá práce na obci a také velké rozvojové
projekty, které naše obec potřebuje, a za které naše obec dostala
v průběhu let ocenění, z čehož nejprestižnější byla výhra soutěže
Vesnice Plzeňského kraje roku 2022. Toto ocenění je souhrn
všech aktivit občanů obce, spolků a zastupitelstva, kde se jako
jedna z hlavních částí hodnotí infrastruktura obce, občanská
vybavenost, technický a investiční rozvoj obce. Musím
konstatovat, že toto ohodnocení je pro mne zadostiučiněním
v rámci realizované práce pro obec Kařez.
Občané, kteří chtějí na obci změnu a nyní po volbách jí mají,
snad dostanou to, co chtějí a vedení obce bude pro ně adekvátní
změnou v rámci dalšího rozvoje obce. Bez tohoto rozvoje by
naše obec stagnovala a posléze nemohla poskytovat občanům
služby odpovídající době.
S úctou Ing. Simona Bejčková

SLOVO ZÁVĚREM
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem členům
předchozího zastupitelstva, jmenovitě Zdeňce Chaloupkové, Bc.
Zdeňku Zdvořákovi, Josefu Vlčkovi, Lukáši Pěnkavovi
a samozřejmě místostarostce obce Ing. Simoně Bejčkové za
nasazení, píli, energii, chuť a pracovní nasazení, neboť se
domnívám, že naše práce byla velice plodná a úspěšná. Opět se
podařilo naši obec posunout v celkovém dění, žití a zkrášlení.
K posunu došlo i v celkové občanské vybavenosti. Navíc jsme si
ani nikdo z nás v tom nejhorším snu nedovedl představit, že naše
práce bude ztížena pandemií Covid, následně válkou na Ukrajině
a tím způsobenou ekonomickou a energetickou krizí.
V tomto slovu na závěr si též dovolím apelovat na občany, kteří
zde nemají trvalý pobyt, aby se k trvalému pobytu v obci Kařez
přihlásili. Důvod je naprosto jasný, čeká nás nelehké období
v rámci krize a v obci nechceme zastavovat investiční akce, růst
obce a společenské dění v obci. Zvyšování počtu obyvatel obce
je jediná možnost, jak získat další finanční prostředky do
obecního rozpočtu. Čeká nás nejisté období, a proto každý nový
občan přihlášený k trvalému pobytu v obci přinese obci důležitý
finanční podíl k tomu, abychom dopady energetické krize
společně zvládli co nejlépe.
Přeji Vám všem jen to nejlepší a pevné zdraví.
Bc. Václav Krofta
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VÝPIS Č. 6/22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ
DNE 11. 7. 2022
Zastupitelstvo obce
schvaluje
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• rozpočtové opatření č. 4
• přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Kařez ve výši 49.320, - na JSDH Kařez
• pořádání výstavy ve dnech 19.8.-20.8.2022 a uvolnění místa v hasičárně v době od 14. 8. do 24. 8. 2022
• finanční dar na činnost Oblastní charity Rokycany ve výši 1.000,bere na vědomí
• nejnižší cenovou nabídku od firmy Bc. Václav Černý, Praha 8 na 2 ks altánů v cenové výši 461.831,- bez DPH
• zájem dosavadní nájemkyně a stažení žádosti žadatelky o pronájem sokolovny
• navýšení poplatku za předškolní (400,- /měsíčně) a zájmové (200,- /měsíčně) vzdělávání z důvodu provozních nákladů, a to
od 1. 9. 2022
• zápis č. 10 Finančního výboru
neschvaluje
• nabídku na dotaci na výsadbu stromů od firmy Natura verde s.r.o., Praha 6
• převod bytu školníka na jiného nájemce
• finanční dar na činnost ZO ČSCH Kařez, z. o. dle zápisu č. 2/22 ze dne 21. 2. 2022

VÝPIS Č. 7/22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ
DNE 5. 9. 2022
Zastupitelstvo obce
schvaluje
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• Smlouvu s Plzeňským krajem o zpracování osobních údajů při využívání služeb Hostovaná elektronická spisová služba
AthenA
• přijetí účelové finanční dotace z PK v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova PK ve výši 160.000, - na akci „Územní
plán Kařez“
• přijetí bezúplatného daru od Plzeňského kraje, a to v podobě pozemků p.č.: 442/4, 442/5, 449/14, 449/15, 449/16, 449/17,
449/18, 449/19 a 449/20, které vznikly dle geometrického plánu č. 763-121/2022
• schvaluje výběrové řízení na připojení vrtu VH III. na vodovodní soustavu
• podání žádosti o dotaci z OPŽP na vodovod Pětidomí a Malý Újezd a zároveň pověřují starostu k zadání výběrového řízení
• studii rodinných domů, č. projektu 012022 za určitých podmínek, které budou investorovi písemně zaslány
• ukončení Nájemní smlouvy na byt školníka dohodu a zároveň vyhlašují výběrové řízení na pronájem bytu školníka
• rozpočtové opatření č. 5
• Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0016140/05 Kařez, RO, p.č. 80/34, kNN s firmou ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín za jednorázovou náhradu ve výši 8.800,• navýšení rozpočtu ZŠ/MŠ Kařez, p.o. o 40.000,bere na vědomí
• zápis Finančního výboru č. 11 ze dne 25. 7. 2022
neschvaluje
• finanční dar na činnost oddílu Tancvič/TJ Sokol Kařez
• pronájem části pozemku p.č. 450/2 (10 m2)

Členové redakční rady:
Bc. Václav Krofta
Ing. Simona Bejčková
Bc. Zdeněk Zdvořák
Mgr. Alena Hybnerová
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný
zdarma na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok
číslo vydání 4/2022 ze dne 14. 7. 2022
náklad 350 ks

