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Vážení spoluobčané,
pro obec Kařez je to historický okamžik, neboť právě od roku 2020
se zastupitelstvo obce Kařez usneslo, že se v naší obci bude
vydávat tento obecní zpravodaj. Tato tiskovina bude vydávána
čtyřikrát do roka, a to vždy v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.
Obec Kařez bude zpravodaj vydávat na svůj náklad a ve své režii.
Zastupitelstvo se bude snažit prostřednictvím tohoto zpravodaje
informovat veřejnost o již proběhlých událostech, tak samozřejmě
o budoucnu a výhledu a dění v naší obci na další měsíce. Rovněž
budou vždy osloveny všechny spolky, organizace a sdružení obce
Kařez, které zde budou mít svůj prostor a budou moci se podílet na
aktualitách a informacích pro širokou veřejnost v rámci své
činnosti a svého působení. Rovněž i Vy, soukromé fyzické
a právnické osoby, kdo byste měl zájem nám prostřednictvím této
periodiky něco sdělit, či se dokonce spolupodílet na vydávání,
budeme velice rádi a každý je pro spolupráci vítán. Chtěl bych
připomenout, že uzávěrka se bude konat vždy na konci
jednotlivého čtvrtletí, aby hned následující měsíc mohla být
tiskovina vydána, tudíž se některé skutečnosti mohou míjet a může
docházet k některým odlišnostem v rámci aktuálních dat (pro
přehled sděluji, že za období leden až březen bude zpravodaj vydán
v dubnu, za duben až červen bude vydán v červenci, za červenec až
září bude vydán v říjnu a za říjen až prosinec bude vydán v lednu).
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké čtení a zároveň žádám o Vaši
shovívavost, neboť zcela na rovinu říkám, že je to pro nás pro
všechny nový obor, a tak věřím, že se postupně posuneme na
profesionálnější úroveň.

Tento rok byl a je pro nás pro všechny velice náročný a přiznám se,
že nikdo z nás si toto období ani ve snu nepředstavil, že během
skutečně pár dní se změní naše životy. Ano, narážím samozřejmě
na opatření vlády v rámci epidemie Covid – 19. Tato pandemie
ovlivnila nás všechny a upřímně se domnívám, že nás ještě do
budoucna ovlivní. V rámci pandemie a nařízení vlády byly zrušeny
veškeré kulturní, sportovní a společenské akce naplánované v naší
obci. Od června se postupně začalo vše dostávat do normálu, ale
přiznejme si, že každý z nás v sobě nese určitou opatrnost
a o veřejném shromažďování občanů už sám člověk přemýšlí
trochu jinak a s určitým respektem či obavou. Naší obci se tato
pandemie vyhnula, neboť obec nebyla postižena a nebylo zde
ohnisko nákazy. Je nutné zdůraznit, že stát nechal obce a občany
trochu “na holičkách“, neboť jsme si všichni museli pomoci sami,
tak jak jsme uznali za vhodné a jaké byly a jsou naše dostupné
možnosti. Např. obec nakoupila a následně rozdávala roušky. Obec
nakoupila desinfekční prostředky a Sbor dobrovolných hasičů
Kařeza tuto desinfekci rozléval a rozdával občanům. Chtěl bych
Vám rovněž všem poděkovat, jak jste si šili sami roušky, jak jste si
sháněli nutné ochranné pomůcky, jak jste byli ukázněni, jak jste
dodržovali veškerá nařízení vlády. Spoustu občanů také nabízelo
obci své služby a svoji práci. Za to Vám chci poděkovat
a vyseknout absolutorium.
Bc. Václav Krofta

DĚNÍ V OBCI

NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU NOVÝCH
TŘÍD MŠ KAŘEZ, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942.
Projekt svůj život započal zpracováním projektové dokumentace
v roce 2016, která se postupně zpracovávala do všech stupňů, kdy
byly zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů,
zastupitelstva, a především pedagogického i nepedagogického
sboru naší ZŠ a MŠ Kařez. Projekt byl koncipován ve vazbě na
umístění budovy, potřeby obyvatel obce a zastupitelstva obce.
Žádost o dotaci byla podána dne 16.10.2018 a trvalo více jak rok,
než byly známé výsledky. Následně byla obci dne 12.12.2019
vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlavní

cíl projektu je navýšení kapacity dětí v MŠ z 27 dětí na 50 dětí
a zpřístupnění MŠ dětem od 2 let. Projekt obsahuje vybudování
bezbariérových přístupů po a do budovy, parkoviště pro MŠ, nádrž
na dešťovou vodu, která bude umístěna pod parkovací plochou
a voda se bude používat nejen na zalévání vegetace, ale hlavně na
splachování WC v budově, nový plot v části pozemku sousedícím
s přilehlým pozemkem zahrady a nové zázemí pro pedagogický
sbor MŠ. Smlouva o dílo s výhercem výběrového řízení
společností BIS, a.s. byla uzavřena dne 30.6.2020 a dne 1.7.2020
bylo předáno staveniště. Předpoklad ukončení stavebních prací je
30.6.2021. Ukončení celé akce je do 31.8.2021, kdy rovněž bude

1 / 12

MŠ vybavena nábytkem a kuchyně novým gastro vybavením.
K datu 31.8.2021 musí být budova zkolaudována, aby dne 1.9.2021
bylo možné děti vpustit do nové budovy. Příspěvek EU je ve výši
25.271859,32Kč
a příspěvek
z národních
zdrojů
je
1.486.579,96Kč, vlastní zdroje jsou 2.973.159,93Kč. V částce
vlastních zdrojů není promítnuta stavební část, která není
předmětem dotace a týká se rekonstrukce části budovy, kde byla
pouze základní škola, dále tyto náklady obsahují položky týkající
se vybudování bytu pro školníka v části, kde byla v minulosti
mateřská škola. Základní škola celkovou rekonstrukcí získá jednu
třídu navíc pro své odborné vyučování. Obec neuznatelné náklady
a vlastní zdroje hradí z úvěru.
Z počátku byla budova obnažena od střechy, aby bylo možné
zesílit středové a obvodové zdivo pro položení Spirollů – stropních
panelů a následně DEK panelů jako obvodového zdiva. Nyní
přípravné práce vypadají takto:

Tato část stěny u bývalé kuchyně musela být zbourána, jelikož se
kuchyně v tomto místě rozšiřuje z důvodu navýšení kapacity MŠ
a zároveň zde bude vybudován výtah na potraviny, který do patra
bude vyvážet obědy a svačiny dětem mateřské školy.

Na druhé fotce je již patrné postupné svazování obvodových stěn
věncem. Pokud se vrátíme k technickému stavu budovy, tak je
třeba říci, že budova má velmi malé základy, kdy místy nedosahují
ani 60 cm, což činí technologické problémy při stavbě, tento fakt
byl znám již při projekčních pracích, jelikož obec nechala udělat
geologický průzkum, ze kterého po několika sondách tato
skutečnost vyšla. Z tohoto důvodu projektant přistoupil spolu se
statikem k tomu, že základy budou postupně obnažovány
v předepsaných
metrech
a budou
zpevňovány
pilíři
a podbetonováním.

Bohužel dne 23.9.2020 došlo k tomu, že se část jižní stěny budovy
v délce 17 běžných metrů zbortila. Ke zborcení došlo při
výkopových pracích pro sanaci základů. Důvodem, proč došlo ke
zborcení stěny, bylo nedodržení technologického postupu
stanoveného pro sanaci základů. Na stavbě v místě výkopu
pracovalo 8 dělníků, kterým se nic nestalo, místo bylo obehnáno
páskou a byly osazeny výstražné tabulky a staveniště bylo takto
zabezpečeno proti vniknutí. Dne 26.9.2020 firma BIS, a.s povolala
zástupce pojišťovny, který místo prohlédl a zdokumentoval
stávající stav, následně mohlo začít odklízení sutě. Dne 29.9.2020
byl na kontrolním dnu stanoven postup pro výstavbu nové zdi
a sanaci základů v daném místě se zesílením jednotlivých pilířů.
Ing. Černý zpracoval dokumentaci na opravu místa sesuvu
a doplnění jednotlivých konstrukcí. Tato událost neohrozí časový
harmonogram akce. Událost je řešena jako škodní událost
zhotovitele a neovlivní cenu stavby vůči investorovi. V rámci
opravy spadlé stěny dojde k celkové vyzdívce celé části včetně
utrženého rohu a příčky, osazení novými okny a dveřmi, v místě
bude nový rozvod elektrického vedení a rozvod topení.
V rámci celého projektu je třeba zmínit práci všech
z pedagogického sboru, zastupitelů, zaměstnanců obecního úřadu,
hasičů, kteří na přestěhování ZŠ a MŠ Kařez mají svůj podíl a je
třeba jim vyslovit velký dík.
Děti z MŠ Kařez se po dobu rekonstrukce nacházejí v budově
obecního úřadu, kde jsou nově vybudované prostory, které mají
děti k dispozici. Jedná se o třídu v přízemi proti poště s vlastním
venkovním vchodem a také zázemí vytvořené pro družinu školy,
které se nachází v podkroví OÚ. Děti ze ZŠ mají k dispozici nově
rekonstruované prostory kluboven v budově obecní sokolovny, kde
jsou dvě třídy, šatna a sociální zařízení. Stravování pro obě skupiny
dětí je zajištěno v sokolovně, kde mají vytvořeno zázemí, které
schválila Krajská hygienická stanice. Paní ředitelka ZŠ a MŠ Kařez
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má ředitelnu ze šatny vedle pódia. Dostanete se k ní bočním novým
celokovovým schodištěm.
Na závěr musím říci, že celková rekonstrukce budovy školy již
byla potřeba a děti včetně zaměstnanců školy dostanou nové

moderní inspirativní zázemí, které zajistí další rozvoj dětí a také
naší obce. Neocenitelnou pomoc zde opět zajistil celý pedagogický
a nepedagogický sbor. O dalším postupu rekonstrukce budovy Vás
budeme průběžně informovat.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

PARKOVIŠTĚ U ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY KAŘEZ
Dlouhodobý problém s parkováním u železniční zastávky Kařez
včetně parkování lidí na různých místech obce k tomu neurčených
či mnohdy nevhodných místech a saturace stávajícího
poddimenzovaného parkoviště vedla obec k tomu, že započala
situaci řešit, a to i s ohledem na velké stížnosti obyvatel obce na
neřešení tohoto problému. Jedním z prvních kroků obce bylo
jednání na KÚPK, SŽDC, ČD, POVEDU a dalších dotčených
orgánech, zda projekt má šanci uspět a má podporu všech
dotčených. Prvním krokem byl průzkum obce, kolik občanů
z jednotlivých obci zde parkuje, aby bylo možné požádat tyto obce
o participaci na tomto projektu a stanovit novou kapacitu
parkoviště. Všichni zúčastnění mají zájem na realizaci zkapacitnění
stávajícího parkoviště, a tak se započalo s vyjednáváním
a projekčními pracemi. Vzhledem k velkému zájmu KÚPK odboru
dopravy, odboru regionálního rozvoje a zastupující paní hejtmanky
na tomto projektu došlo k tomu, že obec obdržela dotaci ve výši
800.000, – Kč na zpracování PD, část nákladů ponesou okolní obce
a obec Kařez viz. usnesení zastupitelstva. Projekt je nyní
v přípravné projekční fázi a konkrétní návrh řešení bude občanům
představen na zastupitelstvu v říjnu 2020. Věříme, že tímto
projektem se zlepší dopravní obslužnost nejen v rámci vlakové
dopravy, ale také autobusové dopravy, právě probíhají i tyto
vyjednávání v rámci projekčních prací, aby autobus měl možnost
čekat na vlaky.
Stručný popis stávajícího stavu: V současné době přestupní uzel
mezi osobní drážní dopravou a autobusovou veřejnou linkovou
dopravou (VLD) a individuální automobilovou dopravou (IAD)
v obci Kařez existuje pouze v minimální variantě, tj. v podobě, ve
které byl vybudován investorem SŽDC, s. o. v roce 2013 při
realizaci této části III. tranzitního železničního koridoru v úseku

Plzeň – Beroun na železniční trati 170. V rámci přestupního uzlu
byla vybudována zastávka VLD Kařez, žel. zast. a malé záchytné
parkoviště pro vozidla IAD. V rámci přestupního uzlu bylo
vybudováno pouze 28 parkovacích míst pro vozidla IAD, tento
počet je z hlediska poptávky od občanů okolních obcí (včetně
města Zbiroh) zcela nedostatečný. Velká dojížďka vozidly IAD do
přestupního uzlu Kařez je z obcí Mikroregionu Zbirožsko – tj.
z města Zbiroh, ale také z obcí Strašice, Cheznovice či Zaječov.
Přestupní uzel Kařez má, poté co byla na železniční trati zrušena
železniční stanice Zbiroh, nadregionální význam především
z důvodu zastavování rychlíků na železniční trati 170 Plzeň –
Praha. V současné době dochází zejména v pracovních dnech,
k rychlému zaplnění stávajícího parkoviště a další dojíždějící
občané parkují svá vozidla IAD na přilehlých soukromých
pozemcích, tato skutečnost je kritizována ze strany soukromých
majitelů těchto nemovitostí. Dále vozidla IAD parkují na
krajnicích krajských silnic II/605 a III/2343, kdy jsou vozidla IAD
odstavena na silniční vegetaci, případně stojí na krajnici tak, že
částí vozidla zasahují do jízdního pruhu. Další vozidla IAD
dojíždějící k železniční zastávce Kařez parkují také na místních
komunikacích přímo v obci Kařez, které nejsou dimenzované na
dlouhodobé odstavování, respektive parkování vozidel IAD.
Způsob parkování vozidel IAD na celém území obce Kařez
ohrožuje plynulost a bezpečnost dopravy (včetně provozu VLD)
a může docházet také k porušování zákona č. 361/2000 Sb.
v platném znění o provozu na pozemních komunikacích. Průběžně
budeme informovat o průběhu projektu.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

ŘEDITEL ZŠ A MŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE

ZBIROŽSKÝ POTOK
A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Dnem 31.7.2020 skončilo paní ředitelce Mgr. I. Boudové
jmenování. Chtěl bych tímto paní Boudové poděkovat za
odpracované roky věnované školním činnostem a rovněž za
spolupráci se zřizovatelem. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce
vyhlásilo konkursní řízení na pozici vedoucího pracovníka –
ředitele ZŠ a MŠ Kařez, p.o. Konkursní komise nevybrala žádného
vhodného kandidáta na tuto pozici, a tak od 1.8.2020 vykonává
funkci ředitele ZŠ a MŠ Kařez, p.o. s pověřením paní Alena
Hybnerová. Celá záležitost bude nyní na zřizovateli (obec Kařez)
a na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, kdy bude
vyhlášeno další výběrové řízení a jak dále procesně správně
postupovat. Každopádně nové paní zastupující ředitelce A.
Hybnerové přejeme hodně štěstí v jejím novém působení.
Bc. Václav Krofta

Obec nechala vybagrovat část Zbirožského potoka a přívodní
strouhu do vodní nádrže ,,Hejtmánek“. Rovněž dojde
i k zabetonování můstku přes potok ve vsi a k instalaci nového
stavidla, kterým se bude moci regulovat jak protékající voda, tak
především i to, aby odtékalo bahno a usazeniny, které jsou
naplaveny z Dolního kařezského rybníka. Pro informaci dále
uvádím, že ve dnech 20. a 21.10.2020 se koná výlov Dolního
kařezského rybníka, tudíž až následně nepoteče voda korytem
potoka, tak teprve se bude moci betonovat nové stavidlo.
Tímto opatřením by se mělo významně zamezit protipovodňovým
resp. záplavovým dešťům, které naši obec a především občany
obce trápí. Zároveň se opět vybagroval a zvětšil tzv. poldr
u železničních kolejí, takže nyní by měl tento poldr funkčně sloužit
pro akumulaci přívalových dešťů a na naši obec (do vsi) by měla
voda téci regulovaně. Pevně věříme, že tyto opatření povedou k již
neopakujícím se záplavám a že si s vodou vlastními prostředky
poradíme.
Bc. Václav Krofta

3 / 12

4 / 12

ZO ČESKÉHO SVAZU
CHOVATELŮ V KAŘEZE –
VÝSTAVA

PŘÍSTAVBA SKLADU
TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ
V SOKOLOVNĚ

Ve dnech 21. a 22.8.2020 se v Kařeze za hasičskou zbrojnicí
uskutečnila již 18. výstava králíků, holubů a drobného zvířectva.
Akce se za slunného počasí velice zdařila. Pochvala patří aktérům
místního sdružení chovatelů v Kařeze za skvěle připravenou akci.
Mimo prohlídky zvířectva bylo na místě k dispozici občerstvení
a bohatá tombola. Navštívit tuto akci přišlo cca 150 místních
i přespolních občanů.
Bc. Václav Krofta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KAŘEZ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Vážení spoluobčané,
je mi potěšením, že Vás prostřednictvím zpravodaje mohu
informovat o současném dění v naší škole a školce. V současné
době je škola kvůli probíhající rekonstrukci umístěna v prostorách
sokolovny. Přesto, že se jedná o provizorní řešení, jsou třídy dobře
zařízené. Než se kompletní rekonstrukce původní budovy dokončí,
jsou dvě oddělení mateřské školky umístěny na obecním úřadě.
V odpoledních hodinách je zde pak střídá školní družina. Jsme
velmi rády, že jsme se po koronavirové pauze mohli vrátit zpátky
do školních lavic a přivítat celkem 13 prvňáčků. Pevně věřím, že
běžná výuka u nás nebude přerušena nepříjemnými karanténními
opatřeními, přesto se na tuto možnost připravujeme. V současné
době probíhá vybavení tříd IT technikou potřebnou pro případné
distanční vzdělávání, které bude probíhat v prostředí Google. Tato
forma vzdělávání (pokud nastane) je od tohoto školního roku
v případě karantény povinná pro všechny žáky. Jsem si vědoma, že
nás kvůli všem omezením, která nás najednou potkala, čeká
náročný rok. Proto bych zde ráda vyzvedla náš kolektiv, který
nelehký začátek nového školního roku ustál se ctí. Tento rozjezd se
samozřejmě neobešel bez drobných pih na kráse a komplikací, ale
myslím, že jsme se nakonec se vším dobře vyrovnali. Děkuji též
rodičům dětí MŠ i žáků ZŠ za skvělou spolupráci. I pro ně je nová
situace též velmi náročná. Milí spoluobčané, přeji Vám všem
pevné zdraví a těším se na další setkání na těchto stránkách.
Alena Hybnerová, ředitelka školy v z.

Na žádost spolků a občanů, kteří využívají pro sportovní činnosti
sál sokolovny, především TJ Sokol Kařez a ZŠ a MŠ Kařez, obec
nechala firmou pana Jana Vlčka z Hořovic dopracovat projektovou
dokumentaci a spolu se stavebním povolením následně podala
žádost o dotaci na MMR a KÚPK. V současné době se již realizuje
akce přístavby sokolovny pro tělocvičné nářadí. Termín realizace je
naplánován od září do prosince roku 2020. Již nyní je ale zřejmé,
že sál v sokolovně, vzhledem k této akci, nebude moci být
využíván od 1.11. do 31.11.2020. Důvodem uzavírky sálu je
skutečnost, že přístavba musí být samostatně řešena v rámci
požárně bezpečnostních řešení a je samostatným okruhem. Z toho
plyne, že dvě okna sokolovny v místě přístavby musí být zazděna
a dále se bude bourat vchod do přístavby ze sálu, kde musí být také
protipožární dveře, tato činnost si vyžádala deklarované uzavření
sálu. Přístavba bude využívána nejen pro uskladnění sportovního
nářadí ZŠ a MŠ Kařez či TJ Sokol Kařez, ale také na židle a stoly,
které jsou využívané pro společenské a kulturní akce, tímto krokem
dojde k tomu, že v prostoru pódia a sálu vznikne více místa pro
aktivity. Přístavba sokolovny stojí 1.869.740,- Kč a hrazena bude
z Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci poskytnuté dotace ve
výši 400.000,- Kč a z Ministerstva místního rozvoje ve výši
600.000,- Kč (a to obojí za soutěž Vesnice roku, kde se v roce 2019
naše obec umístila na třetím místě v rámci celého Plzeňského
kraje). Zbylé prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce.
K sokolovně ještě pro informaci uvádím, že obec Kařez obdržela
sponzorský dar ve výši 300.000,- Kč od firmy PPG Czech s.r.o. na
vymalování o drobné úpravy celé sokolovny. Tento dar byl
primárně určen na aktivity dětí v ZŠ a MŠ Kařez. Vzhledem
k tomu, že v současné době probíhá celková rekonstrukce objektu
ZŠ a MŠ Kařez a dětí musely být přemístěny pro školní výuku
2020/2021 právě do sokolovny a sponzorský dar musí být
vyčerpán tento rok, bylo logické rozhodnutí, že určené finanční
prostředky půjdou do náhradních prostor pro výuku, tudíž do
sokolovny. Tímto došlo k opravě a sanaci zdiva ve všech
prostorech sokolovny a následně k výmalbě. Poděkování patří panu
Markovi Lázničkovi, zástupci firmy PPG Czech s.r.o., který
administroval sponzorský dar a následně zajistil firmy pro opravy
a výmalby.
Bc. Václav Krofta

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna funguje pro občany stále každou lichou neděli od
9 do 10 hodin. Dojde ke změně funkce knihovnice, neboť cca od
1.12.2020 bude tuto prospěšnou činnost vykonávat paní Lenka
Vlčková. Chci tímto poděkovat paní Vladislavě Kinclové za
dlouholetou odvedenou práci jako knihovnice. Paní Vlčková má
energii a chuť mimo jiné v rámci činnosti knihovnice, pořádat
v knihovně i různé společenské akce, besedy a přednášky, avšak
v současné době vzhledem ke koronavirové situaci je opravdu
složité něco plánovat. Paní Vlčkové přeji mnoho Zdaru v této
činnosti.
Bc. Václav Krofta
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SOKOLSKÉ OKÉNKO
V prvním příspěvku Sokola do
historicky prvního kařezského
periodika je vhodné uvést krátce
i historii spolku. Už jen proto že
v naší obci přibylo mnoho
mladých spoluobčanů a je dobré
vědět, kde žijí!
Jednota Sokol Kařez byla
založena v roce 1919, v prvním
roce
samostatnosti
Československa. Do jednoty
patřily tehdy i okolní obce
Kařízek a Cekov. Vlastními silami členů, kteří získávali finanční
prostředky také tím, že pořádali divadelní představení, a tím se
v tomto oboru i vzdělávali v dramatickém kroužku, se podařilo už
2. září 1923 položit základní kámen kařezské sokolovny.
V poválečné době po zrušení Sokola byla sokolovna v majetku
Tělovýchovné jednoty. Po změně režimu byla opět založena
Tělocvičná jednota Sokol Kařez. Sokolovna byla opět majetkem
Sokola, a protože nebylo v silách Sokola provozovat a udržovat
sokolovnu z důvodu malého počtu členů a z důvodů finančních,
předal TJ Sokol Kařez sokolovnu do majetku obce, která se od této
doby podílí na organizaci všech sportovních a kulturních aktivit.
S tím, že Sokol má v pořádání svých akcí přednost a má sokolovnu
propůjčenou. A takto to funguje dodneška. Mezitím se členská
základna rozrostla na letošních 102 členů.
V současné době je TJ Sokol Kařez pobočným spolkem župy
Rokycanovy, která sdružuje i tělocvičné jednoty Rokycanska.
Předsednictvo Župy tvoří starostové jednotlivých tělocvičných
jednot a schází se v Rokycanech jedenkrát za dva měsíce. Sokol
získává finanční prostředky na svoji činnost z členských příspěvků
členů, z dotací a z příspěvků obce. Zakoupené tělocvičné nářadí je
majetkem naší TJ. Pro financování činnosti Sokola využíváme
především dotace Plzeňského kraje, zaměřené na zajištění
pravidelné činnosti Sokola, se kterými už máme výborné
zkušenosti. Jedenkrát ročně se svolává valná hromada Sokola,
která schvaluje rozpočet a uskutečněné akce, navrhuje plánované
akce pro další rok a opatření pro zlepšení své činnosti.

V rámci všestrannosti má Sokol Kařez oddíly volejbalu, stolního
tenisu, badmintonu, cvičení žen, cvičení maminek s dětmi, cvičení
na trampolínách a gymnasticko-taneční skupinu dívek a chlapců,
vystupujících jako skupina Tancvič. Letos nově zahájil činnost

turistický oddíl, který by rád motivoval rodiče a děti a všechny
zájemce ke společným vycházkám nejprve po nejbližším a později
i vzdálenějším okolí.

Rozpis hodin jednotlivých oddílů v sokolovně je vyvěšen v sále
sokolovny a je také na webových stránkách obce, kde jsou všechny
další informace související s provozem sálu sokolovny.
Aktivita oddílů Sokola je závislá na aktivitě jejich členů. Řada
členů však pracuje nad rámec svých pravidelných týdenních
cvičení a najdou se i nadšenci, kteří mají chuť, nápady a elán
organizovat i další větší sportovní i kulturní akce Sokola pořádané
pro všechny děti a dospělé. Kromě už zaběhlých každoročních akcí
Sokola si členové oddílů organizují soustředění, turnaje a soutěže,
a navíc sokolské zábavy, společně s ostatními spolky dny dětí
a sportovní odpoledne.
Letošní činnost Sokola byla silně ovlivněna omezujícími
opatřeními souvisejícími s koronavirem, proto jsme řadu
obvyklých akcí museli zrušit. Přesto jsme stačili uskutečnit některé
naplánované akce. V únoru se konal turnaj ve stolním tenisu,
v březnu se sešlo asi čtyřicet velkých i malých turistů k první
vycházce ke krytu. V důsledku koronaviru se další vycházky
nekonaly. Začátkem června jsme uspořádali „malý” Dětský den,
který uspořádal v sokolovně oddíl cvičení maminek s dětmi,
účastnilo se dvacet dětí.

Vydařil se i letní pobyt maminek s dětmi ve sportovním areálu
Sokola Dobřív s účastí pěti maminek a šesti nejmladších dětí.
Jednodenní soustředění v sokolovně gymnasticko-tanečního oddílu
absolvovalo patnáct členek. V srpnu se náš oddíl volejbalu účastnil

6 / 12

turnaje v Siré. Při účasti čtyř družstev jsme se umístili na druhém
místě.
Koncem srpna ženy
z oddílu trampolín
absolvovaly
úspěšně
školení
jumpingu,
díky
tomu nám přibyly
čtyři
nové
cvičitelky,
které
budou
moci
vyhovět
zvýšenému zájmu
o tuto disciplínu.
Na úhradě školení
i na nákupu nových
trampolín
se
finančně významně
podílela
župa
Rokycanova.

PROVOZOVÁNÍ RESTAURACE
V SOKOLOVNĚ
Dnem 1.10.2020 provozovatelka v restauraci v sokolovně oznámila
zastupitelstvu, že bude končit svoji hostinskou činnost a uzavře
restauraci. Tento fakt je v širších aspektech o to důležitější, že
současná provozovatelka má podepsanou smlouvu i pro
zajišťování obědů pro děti ze ZŠ a MŠ v Kařeze na celý školní rok
2020/20121. Z tohoto důvodu se muselo zastupitelstvo hned sejít a
urychleně tento stav vyřešit. Jako nejvýhodnější postup se jeví, aby
si obec Kařez vzala prostory v sokolovně do své působnosti a
vaření pro mateřinku a školu by zajišťovaly pracovnice ze ZŠ a
MŠ Kařez. Tím bychom dostáli závazkům, aby dětem a
samozřejmě pedagogickému i nepedagogickému personálu byly
zajištěny veškeré stravovací služby. Celá záležitost se bude ještě s
provozovatelkou řešit, ale již nyní je zřejmé, že restaurace zůstane
uzavřena a vzhledem k současné situaci (zimní období a koronavir)
nepředpokládáme, že obec najde narychlo nového provozovatele,
který by znovu otevřel restauraci.
Bc. Václav Krofta

Stihli
jsme
i tradiční zářijové
sportovní
odpoledne. Ve sportovních disciplínách soutěžilo třicet tři dětí.
V programu vystoupily ženy na trampolínách a dívky se svou
vlastní taneční choreografií.
Na letošní Plavbu po Vltavě, kterou pořádá každoročně Česká obec
sokolská, se poprvé přihlásily čtyři dívky z oddílu Tancvič. Dívky
si vyzkoušely i netradiční sportovní disciplíny. Výborně
organizovaný pobyt v Praze je zaujal natolik, že se budeme zajímat
o účast na této akci i příští rok.
Účelem prezentace těchto rozmanitých akcí Sokola je pozvat další
dospělé, a především děti do našich řad. Máme v obci pěknou
sokolovnu, která již brzy bude vybavena ještě lépe pro potřeby
Sokola. Do řady oddílů se přihlašují i členové z okolí, ale rádi
bychom pozvali především občany Kařeza, aby využili všechny
výhody, které nabízí členství v Sokole.
Přemýšlejte i o smysluplném volném čase svých dětí! Všichni
máme k dispozici stejný čas, ale někdo toho ovšem stihne víc…

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
SOKOL KAŘEZ
Dne 13.9.2020 TJ Sokol Kařez, jako každý rok, uspořádal pro děti
a rodiče Sportovní odpoledne před sokolovnou. Touto akcí byl
nahrazen klasický dětský den, který se koná vždy v červnu, ale
opět vzhledem k celosvětové epidemii se nemohl konat. V rámci
tohoto dne si děti a rodiče měli možnost zasportovat v netradičních
disciplínách. Během dne vystoupila taneční skupina Tancvič pod
vedením Lucie Šindlerové a zaskákat na trampolínách přišly místní
ženy ze TJ Sokol Kařez pod vedením Lucie Zdvořákové. Za
krásného počasí měl tento den skvělou atmosféru, návštěvnost byla
cca 40 místních i přespolních dětí. Poděkování patří členům Sokola
Kařez za skvěle připravenou a zvládnutou akci.
Bc. Václav Krofta

Se sokolským NAZDAR!
Eliška Troníčková, starostka TJ Sokol Kařez.
(Fotodokumentace Ing. E. Troníčková)

NĚCO MÁLO Z HISTORIE OBCE – POD KOHO A KDY JSME PATŘILI
Obec Kařez patřila ke zbirožskému panství (r.1548 – 1849). Obecní
úřad Kařez zde svoji práci konal v letech 1850 – 1945. Osamostatnění
obce proběhlo v roce 1850. Kařez poté spadal do soudního okresu
Zbiroh a ten patřil pod Okresní hejtmanství Hořovice. Obnovením
Okresního hejtmanství Rokycany (1.9.1896) patřil soudní okres
Zbiroh spolu se soudním okresem Rokycany pod toto hejtmanství.
Soudní okres Zbiroh zaniká 1.12.1928. Během 2.světové války byl
Okresní úřad Rokycany zrušen (r.1942) a správa území tím spadla pod
Okresní úřad Plzeň – venkov. K obnově došlo znovu po 2.světové
válce. Kařez před osamostatněním byl osadou Kařízku. Roku 1880
došlo k osamostatnění obce i s částmi Borek s nádražím Zbiroh (na
katastru obce Kařez), Malý Újezd, Sedmidomí a Pětidomí. Od poloviny 19. století až do 20. let 20. století bylo pro naší obe c více názvů,
a to Karez nebo Velký Kařez. Až v roce 1920 byl zákonem stanoven oficiální název Kařez.
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vojenská mapa Habsburské říše 1842-1853

první vojenská mapa českého království (1764-1767)

Habsburská říše v letech 1869-1887 (třetí vojenská mapa)

Autor Pavel Pražský – kronikář obce
(čerpáno z archivu obce Kařez 1904 – 1945, Mgr. Hana Hráchová, Rokycany 2003).
(mapy z veřejně dostupného projektu https://mapire.eu/en/ )
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DOSAVADNÍ HASIČSKÉ VÝJEZDY
SDH KAŘEZ ZA ROK 2020
1.) 13.6.2020 15:41:10 byl naší jednotce vyhlášen poplach –
TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU – Kařez, strom
přes silnici. Po malé bouřce došlo k rozlomení stromu a jeho špička
zasahovala do jednoho jízdního pruhu. Odstranění jsme provedli za
pomoci dvou seker.

3.) 14.07.2020 v 05:00:20 byl naší jednotce vyhlášen poplach. POŽÁR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KAŘEZ, na vlakovém
nádraží. Jednalo se o požár dodávky a zasažen byl celý vnitřní
prostor.

2.) 14.6.2020 v 15:44 naše jednotka vyjela na pomoc občanům po
lokální záplavě, která byla způsobena vydaným deštěm. Provedli
jsme
odklonění
přetékající
vody,
odčerpali několik sklepů
a studní
a uklidili
komunikaci od nánosů.

4.) 23.7.2020 v 19:49:12 vyjela naše jednotka na TECHNICKOU
POMOC - likvidace obtížného hmyzu
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5.) 9.9.2020 vyjela naše jednotka na TECHNICKOU POMOC likvidace obtížného hmyzu

Lukáš Pěnkava

INFORMOVANOST
OBYVATELSTVA
Je nám známo, že se množí dotazy z řad občanů, že v některých
částech obce není dobře slyšet obecní hlášení v místním rozhlase.
Bezdrátový rozhlas byl umístěn na základě zmapování míst
a vzhledem k tomu, že je napojen na integrovaný záchranný systém
Plzeňského kraje, tak bylo i rozmístění konzultováno s úředníky
IZS, aby hlášení splňovalo povinné náležitosti. V současné době
zatím obec neuvažuje o umístění dalších hnízd pro rozhlasové
hlásiče. Jednoduše řečeno, nelze optimálně zajistit, aby ke
každému domu bylo hlášení stoprocentní. Z tohoto důvodu
doporučujeme rovněž sledovat webové stráky obce Kařez, kde po
rozkliknutí horní záložky,, kultura“ se rozbalí odkaz,, obecní
rozhlas“, kde je nahráno vždy poslední obecní hlášení.
Dále doporučujeme sledovat oficiální webové stránky obce, kde
hned na titulní straně jsou na úřední desce napsané nejdůležitější
informace v aktualitách.
Rovněž můžete využít facebookové stránky obce, kam jsou
vkládány podstatné a nejaktuálnější informace a jsou vytvářeny
pozvánky
na
různé
obecní
akce
(https://www.facebook.com/obecKarez nebo přes @obecKarez).
Bc. Václav Krofta

BEROUNSKÝ DRAK 2020

Kařezská posádka pod vedením Pavly Urxové a Františka Pěnkavy
se již podruhé zúčastnila 15. ročníku tradičního závodu dračích
lodí v Berouně, který se konal ve dnech 4. – 5. září 2020. Oproti
minulému ročníku již posádka nemusela vysvětlovat časté dotazy
diváků i ostatních posádek, co to vlastně „Kařezáci“ na našich
zádech znamená.

Posádka složená ze zástupců různých složek (hasiči, sokolové,
rybáři, jednotlivci) v počtu 21 lidí + několik náhradníků se umístila
na krásném 22. místě z celkových 32 přihlášených týmů a tím
vylepšila loňské pozice opět o několik příček.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V současné době má obec Kařez uzavřenou smlouvu s paní H.
Kotvovou ze Zbirohu, která pro některé občany obce zajišťuje
sociální služby různého druhu. Obec Kařez hradí přímé náklady za
poskytování pečovatelských služeb (v současné době je to pro 5
osob, avšak do budoucna predikujeme nárůst). Jedná se především
o nákup a rozvoz potravin, zajištění základních domácích prací,
zajištění základních lidských potřeb jako je osobní hygiena, běžný
úklid domácnosti, atd. Kontak na paní Kotvovou je 776801044,
HankaKotvova@seznam.cz, takže při jakémkoli dotazu se prosím,
obracejte přímo na paní Kotvovou nebo využijte prostřednictví
Obecního
úřadu
v Kařeze.
Více
informací
na
https://sluzbynejenproseniory.cz/
Bc. Václav Krofta

Příští rok se samozřejmě počítá s další účastí a zveme fanoušky
opět první víkend v září k příjemně strávené sobotě v roce 2021.
Více informací naleznou čtenáři na http://www.berounskydrak.cz/
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Zdeněk Zdvořák

UKLIDÍME ČESKO

KULTURNÍ AKCE DO KONCE
ROKU 2020
Poznámka: Veškeré akce budou konány na základě aktuální situace
v rámci coronaviru
17.10. – 19:00 – Ochotnické divadlo v sokolovně
29.11. – Rozsvícení vánočního stromečku u OÚ v Kařeze
12.12. – Macechy a jejich přátelé – kostel sv. J. Nepomuckého
v Kařeze

ZÁVĚREM
Obec Kařez se tento rok přihlásila do celostátní akce Uklidíme
Česko. Tato akce se měla uskutečnit již v dubnu, ale opět vzhledem
k pandemii se akce posunula až na 19.9.2020. Toho dne v 9 hod. se
sešlo před sokolovnou 35 dobrovolníků a během tří hodin nasbírali
po naší obci 1200 kg odpadu a to všeho druhu (směsného
a nebezpečného). Uklízela se všechna místa a veřejná prostranství
v částech naší obce. Svoz odpadu z jednotlivých míst obce
zajišťovali členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kařez.
Poděkování patří všem zúčastněným za skvěle odvedenou práci
a za snahu, že jim není lhostejná kvalita životního prostředí v naší
krásné obci. Přál bych si, aby se tato akce u nás stala tradicí
a jednou za rok abychom prošli a uklidili místa, kam se při
běžných procházkách nedostaneme.
Bc. Václav Krofta

Vážení spoluobčané,
závěrem bych Vám chtěl v rámci současné nelehké situace popřát
klidné dny, hlavně pevné zdraví a vše dobré. Zároveň vyslovím
i jedno přání a sice, aby se naší obci pandemie vyhnula a také, aby
se nikoho tato situace nijak výrazně nedotkla v rámci
ekonomických a společenských aspektů.
Příspěvky, připomínky a případné náměty můžete zasílat na e-mail:
urad@obeckarez.cz
Pro další informace sledujte oficiální webové stránky:
www.obeckarez.cz
Bc. Václav Krofta
Úřední hodiny OÚ (1. NP) pro veřejnost
Pondělí:
7:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Úterý:
7:30 - 12:30
Středa:
7:30 - 12:30
13:00 - 17:00
Čtvrtek:
7:30 - 12:30
Pátek:
7:30 - 12.30
Úřední hodiny OÚ (přízemí) pro veřejnost
Pondělí:
8:00 - 11:30
Úterý:
12:00 - 15:00
Středa:
8:00 - 12:30
Čtvrtek:
8:00 - 12:00
Pátek:
Úřední hodiny pošty Partner
Pondělí:
12:00 - 15:00
Úterý:
8:00 - 11:00
Středa:
13:00 - 17:00
Čtvrtek:
13:00 - 16:00
Pátek:
8:00 - 11:00
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ
Č. 5/2020 ZE DNE 10.9. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- zapisovatele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
- opravy na sále v sokolovně a malování bude provádět pan Milan Špicl a firma PPG Czech s.r.o.
- poskytnutí dotace ve výši 800.000,- Kč, dále schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Krajským úřadem Plzeňského kraje pro
poskytnutí účelové dotace na pokrytí výdajů spojených se zpracováním PD ve stupni DUR, DSP, DPS a rozpočtu na akci,,
Stavební úpravy přestupního uzlu u železniční zastávky Kařez“ a zároveň pověřuje paní místostarostku Ing. S. Bejčkovou
k podpisu této smlouvy
- Smlouvu o dílo s panem Akad. arch. Václavem Šmolíkem v částce 65.000,- s termínem vyhotovení změny č. 5 územního plánu
do 30.10.2020
- přijetí dotace ve výši 1.659,- Kč na pečovatelské služby z KÚPK
- rekonstrukci části objektu ZŠ a MŠ pro byt školníka a zároveň poptání dvou firem v rozsahu zakázky malého rozsahu
- Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 200583 s firmou Stavitelství Šmíd s.r.o., pověřuje starostu k podpisu dodatku a zároveň
pověřuje starostu k podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o prodloužení termínu doby realizace vč. financování
u projektu Stavební úpravy budovy základní a mateřské školy Kařez, EDS 117D8210E2894
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014317/1 Kařez, RO, p.č.1/18 kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupená firmou JH Projekt s.r.o.
- Smlouvu o peněžité zápůjčce v hodnotě 50 000 Kč s provozovatelkou sokolovny paní Terezou Vinšovou, IČO: 07826532
- Dvě Smlouvy o dílo na částky 947.845,00 Kč vč. DPH a 921.895,00 Kč vč. DPH s firmou Stavitelství Šmíd s.r.o. v rámci
poskytnuté dotace PK a MMR na akci „Přístavba skladu tělocvičného nářadí“
- nabídku paní J. Urbáškové na zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci „Přístavba skladu tělocvičného nářadí“ 1x týdně
v ceně 1.300,- Kč/měsíc vč. DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
- nabídku ing. Petra Černého s firmy Area Projekt s.r.o. na zajištění výkonu technického dozoru na akci „Přístavba skladu
tělocvičného nářadí“ v ceně 24.200 Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
- nákup vozidla, typ Fiat Doblo Cargo Work Up za cenu 429.900,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu k zajištění nákupu vozidla
a vyjednání splátek a pojištění
- nabídku na opravu zábradlí u hasičské zbrojnice v částce 21.000,- Kč bez DPH s panem J. Pěnkavou
- ne s c h v a l u j e: nabídku firmy DAS Rechtesschutz AG
bere na vědomí:
- informaci od ředitelky ZŠ a MŠ Kařez A. Hybnerové o uzavření mateřské školky v termínech 29. – 30.10.2020, 23.12.2020 –
3.1.2021, 29.1.2021, 15.-21.2.2021 a 1.4.2021. Provoz MŠ v době letní prázdnin bude plánován od 1.7. do 16.7.2021
- informaci, že obec Kařez prozatím nebude prodávat či darovat dřevo ze ZŠ Kařez jednotlivým zájemcům
- zápisy Kontrolního a Finančního výboru ohledně kontroly MŠ a ZŠ (úkol byl splněn v termínu, zjištěné nedostatky: bez závad).
Dále bere zastupitelstvo na vědomí zápis č. 6 Finančního výboru ohledně kontroly účetnictví obce
- rozpočtové opatření č. 3/2020
- finanční platby a provedení akcí, které starosta provedl v rámci vlastní kompetence
- sponzorský dar ve výši 8.000,- Kč na činnost roku 2020 pro ZO ČSCH.
- protokol o kontrole č.j.137260/20/4100-20732-402664 ze dne 11.8.2020
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný zdarma na
náklad vydavatele.
Periodicita 4x za rok
číslo vydání 1/2020 ze dne 7.10.2020
Náklad 300 ks

