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Oficiální zpravodaj obce
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přiznám se, že mně samotnému už je nepříjemné psát v každém čísle našeho obecního zpravodaje o pandemii. Bohužel je ale
celospolečenská situace dost vážná a je to stále velice žhavé téma. Většina z nás se domnívala, že tato zdravotní krize brzy skončí
a všichni se budeme moci vrátit do normálního života. Úmyslně zde nechci inzerovat a připomínat všechna opatření vlády, neboť se
neustále mění dle vývoje epidemie, a tak by to zřejmě nebylo aktuální. Pro informaci občanům, na OÚ v Kařeze máme k dispozici
zdarma jednovrstvé roušky, takže si je občané pro svoji potřebu mohou kdykoli vyzvednout. Zároveň vyzývám občany, kteří by
potřebovali jakoukoli pomoc, ať se na nás nebojí obrátit a my se budeme snažit v rámci dostupných možností vše vyřešit ke
spokojenosti. V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonů či mailů nebo k Vám rádi i dojedeme. Informuji, že
i v této době chceme, aby byl nepřetržitě zajišťován chod obecního úřadu pro veřejnost, provoz pošty a všechny samosprávné
činnosti, hodiny pro veřejnost se neměnily a každý si mohl vyřídit potřebnou agendu.
Vážení občané, přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenost ve všech směrech.
Václav Krofta

ZÁPIS DO MŠ A DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
rád bych na Vás touto cestou apeloval, abyste své děti zapsali do naší školy. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat následující
řádky, které přináší také aktuální informace o zápisech do ZŠ i MŠ. Až do 8. dubna se koná zápis prvňáčků do naší zrekonstruované
školy. Vzhledem k aktuální pandemické situaci nemůže zápis proběhnout klasickou formou. Zákonní zástupci pouze donesou či
zašlou do školy přihlášku dítěte. Podrobnosti jsou umístěny na školním webu. Zápis dětí do zrekonstruované školky se uskuteční 3.
a 13. 5. 2021, bližší informace získáte rovněž na školním webu.
Prostory ZŠ a MŠ budou nadstandardní, a s tím budou spojeny i odpovídající služby pro děti a rodiče. S novým školním rokem
zůstává zachovaná otevírací doba školky od 6:00 do 16:00, školní družina bude v provozu pravděpodobně od 6:30 do 17:00. Za
poslední rok se ukázaly výhody malého kolektivu. Oproti jiným školám strávili naši žáci online výukou pouze tři a půl týdne na
podzim. Na rozdíl od jiných škol mohli do školy docházet i v průběhu prosince, ledna a února, kdy se většina žáků velkých škol
vzdělávala pouze distančně.
Naše škola má vysokou úroveň a poskytuje kvalitní výuku zajištěnou dobrými pedagogy a nadstandardním vybavením. Mezi již
tradiční výhody patří například výuka plavání žáků ve všech ročních, stejně tak jako možnost výuky bruslení a poskytování svačin
i žákům ZŠ. S paní ředitelkou A. Hybnerovou jsme připraveni všem rodičům zodpovědět případné jakékoli dotazy o fungování školy
i školky. Stejně tak si rádi vyslechneme Vaše názory, připomínky a potřeby.
Kromě toho, že zde chci vyjádřit stoprocentní důvěru v pedagogický i nepedagogický personál naší školy, mne vedou k napsání
tohoto článku i důvody ekonomické. Provozní náklady školy hradí zřizovatel, tedy obec Kařez. Každý rok vyčleňujeme z obecního
rozpočtu nemalé finanční prostředky a bylo by smutné mít školu poloprázdnou. Kvůli tomu má obec Kařez uzavřenou smlouvu
o společném školském obvodu s obci Kařízek. V současné době se řeší také spádovost do naší školy z obce Cekov.
Vážení rodiče, z výše uvedených důvodů pevně věřím, že máme v naší škole a školce co nabídnout, a že rodiče, a především děti
budou spokojené.
Václav Krofta

KONTEJNER NA VELKOOBJEMNÝ ODPAD
Jako každý rok, tak i letos bude v obci umístěn kontejner na velkoobjemný odpad. Předpokládáme, že hned začátkem dubna bude
k dispozici v Kařeze za kostelem a následně po cca čtyř vyvezeních bude pokračovat na Malý Újezd a poté do Pětidomí, kde dle
potřeby občanů bude opět několikrát vyprázdněn a přivezen zpět. Žádáme občany, aby do kontejneru neuskladňovali nebezpečný
odpad, jako například pneumatiky, elektrozařízení apod.
Václav Krofta

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Tak jako každý rok se po zimě (letos poměrně tuhé) objevilo na našich místních komunikací mnoho děr a nerovností. Chceme
informovat, že zhruba od poloviny dubna do května proběhnou opravy veřejných míst a rozbitých povrchů. Primárně budou opravy
realizovány u Hejtmánku, u sokolovny, komunikace pod třemi sudy do zahrad, místní komunikace směr Kařízek a dále slepá ulice,
která vede k panu Svejkovskému. Všude dojde k opravám prostřednictvím frézovaného asfaltu. Co se týká chodníků, tak v nejhorším
stavu je chodník od hlavní silnice směrem ke kostelu. Tento chodník se na většině míst zaasfaltuje. Dojde také k navezení a zhutnění
frézovaného asfaltu na chodníček směrem od sokolovny přes obytnou zónu až k lesu.
Václav Krofta
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NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU NOVÝCH TŘÍD
MŠ KAŘEZ
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942.
Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Kařez pokračuje dle časového harmonogramu i přes nepřízeň počasí a více práce, které vznikají
v průběhu stavby. Více práce se týkají prostor základní školy, kde dochází k instalaci wifi do každé učebny a místností pro
pedagogické i nepedagogické pracovníky. Ve třídách budou instalovány podlahové zásuvky pro možnost napojení notebooků při
výuce. V tento moment máme vybrané obklady pro mateřskou školu. Níže je malá ukázka toho, jak to bude vypadat:

Pokračuje dostavba severního a jižního schodiště, která zpřístupní patro s mateřskou školou. Zatepluje se fasáda a pokrývá se střecha,
jak je vidět z obrázků:

Jednotliví řemeslníci pracují ve vzájemné koordinaci,
což je patrné fotografií, kde jsou vidět obě budoucí třídy
mateřské školy. V místnostech se sociálním zařízením
a na chodbách se dodělává vzduchotechnika, obkládá se
sádrokartonem, instaluje se příprava pro zařizovací
předměty.
Veřejná zakázka na vybavení mateřské školy nábytkem
byla ukončena a dodavatelem se stala firma
NOMILAND s. r. o. Proběhlo otevírání obálek na
dodavatele Gastro vybavení, ale vzhledem k tomu, že
výběrové řízení není ještě ukončeno, nemůžeme více
informovat. Vše se dozvíte v dalším vydání.
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Na tuto akci navazuje projekt „Stavební úpravy budovy základní
a mateřské školy Kařez financovaný z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj, 117D8210E2894, ze kterého dochází ke kompletní
rekonstrukci sociálního zázemí žáků základní školy a personálu.
Dochází k rekonstrukci nové kmenové třídy a jedné speciální
učebny. Obec má Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu
Podpory rozvoje regionů 2019 +. Dotace je ve výši
1 517 200 Kč. Celkové náklady 2 173 742 Kč.

V rámci projektu došlo v měsíci březnu ke změně, kdy se obec
rozhodla k výstavbě bezbariérového WC dle vyhlášky 398/2009
Sb. Důvodem k tomuto rozhodnutí je skutečnost, že celá budova
bude přístupná invalidním a jinak znevýhodněným osobám.
Zajištění sociálního zázemí pro tuto skupinu lidí je tedy
samozřejmostí. V původním projektu se s tímto WC nepočítalo
z důvodu nedostatečného prostoru v sociálním zázemí. Ovšem
projekt celkové rekonstrukce budovy umožnil výstavbu tohoto
WC. Vizualizace:

Dochází k vybudování bytu školníka v části, kde původně byla třída mateřské školy a šatny pro mateřskou školu. Na tento projekt má
obec v tento moment zažádáno o dotaci na Plzeňském kraji z programu PSOV ve výši 500 000 Kč. Předpoklad celkových nákladů je
807 096,87 Kč. Na všechny tři projekty je samostatné stavební povolení a samostatná projektová dokumentace, aby nedocházelo
k překrývání nákladů. Dispozice bytu školníka bude následující.

Sociální zázemí s kuchyní

Chodba s ložnicí a obývacím pokojem včetně hlavního vstupu

Realizace bytu školníka má být hotova 20. 8. 2021, aby celý komplex byl k dispozici návštěvníkům v posledním týdnu měsíce srpna
k prohlédnutí. Termín prohlídek, který bude spojen se slavnostním otevřením a předáním budovy dětem a pracovníkům školy do
užívání, bude teprve určen.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce
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SLUŽEBNÍ BYT, NOVĚ
VYTVOŘENÉ MÍSTO ŠKOLNÍKA

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI

Vzhledem k celkové rekonstrukci kařezské školy vzniknou v této
budově i nové prostory, které budou sloužit jako byt
školníka/zaměstnance obce. Tímto informujeme občany, že obec
hledá typovou pozici školníka. Náplní práce nově vytvořeného
pracovního místa bude rozdělena na dva poloviční úvazky. Jeden
poloviční úvazek bude primárně pro práci a činnost školníka,
který bude standardně zajišťovat chod budovy školy. S tím jsou
spojené práce jako údržba budovy, různé opravy budovy
a rovněž i venkovní prostory jako je péče o parkoviště, zahradu
a dětské hřiště u objektu školy. Druhý poloviční úvazek bude
pracovník věnovat chodu obce Kařez. V současné době má obec
pouze jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Tak jak se
obec rozvíjí a rozrůstá, už nejde zvládnou s jedním
zaměstnancem všechny potřebné práce a činnosti. Samozřejmě
chceme, aby naše obec byla upravená, čistá a vzhledná, a proto je
potřebné přijmout dalšího pracovníka. Nově vytvořené místo pro
tyto dva poloviční úvazky bude fyzicky a technicky náročné
a bude vyžadovat zručnost a určitou šikovnost. Vzhledem
k náročnosti této pozice nabízí obec k dispozici právě nově
vzniklý byt.
V současné době hledá obec provozovatele restaurace
v sokolovně. Jakmile se opět začne využívat obecní sokolovna
pro své restaurační, sportovní a kulturní účely, budeme hledat
i uklízečku pro celý objekt sokolovny. Nebráníme se tomu, aby
byl nově vzniklý byt poskytnut právě zájemci, který by měl
zájem provozovat restauraci v sokolovně a s tím spojený i úklid
celého objektu. Vše je možné po vzájemné domluvě, aby byly
spokojeny obě dvě strany.
Ing. Simona Bejčková a Václav Krofta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V naší obci je tradice vítat nové občánky obce Kařez, kteří se
narodili za předcházející rok. V roce 2020 se v naší obci narodilo
osm dětí, z toho 4 chlapci a 4 dívky. Vítání těchto dětí již mělo
proběhnout, ale bohužel současná situace nám to neumožňuje.
Z tohoto důvodu budou rodiče vítaných dětí informováni o
průběhu a termínu vítání zhruba 14 dní předem. Každopádně
vítání se uskuteční na Obecním úřadě v prostorách knihovny, v 1.
patře. Pevně věříme, že současná nelehká situace kvůli pandemii
a opatřením nám dovolí vítání plnohodnotně uskutečnit.
Václav Krofta

a) S modernizací školy souvisí i vybudování nového zadního
plotu v zahradě. Z tohoto důvodu bude hřiště u školy až do
odvolání zavřené, neboť se na zahradě bude pohybovat firma se
stavební technikou. Skutečně nelze na hřiště děti vpustit, protože
by mohlo dojít k úrazům a pádům. Omlouváme se za omezení,
ale zdraví a bezpečnost dětí je pro nás důležitá. Budeme Vás
průběžně informovat o tom, v jakém stádiu se výměna zadního
plotu nachází. Jakmile to bude jen trochu možné, bude hřiště
otevřeno k plnému využití. Dovolím si podat ještě informaci, že
rozumíme rodičům, kteří na nás apelovali, abychom hřiště
otevřeli i během zimních měsíců, ale na základě „Provozního
řádu obce Kařez pro užívání dětského hřiště“ to není možné.
Proto bylo toto hřiště jako každý rok přes zimní období,
tj. do 31. 3. 2021 uzavřené. Děkujeme za pochopení.
b) V současné době je alespoň připravené pro dětské radovánky
hřiště před obecní sokolovnou se základním vybavením, které
bylo od konce měsíce března opět zprovozněno a byly
nainstalovány herní prvky. Obec objednala a bude instalovat
nové pískoviště a v počátku měsíce dubna dojde k opravě plotu
kolem hřiště a nátěru stolu včetně lavic a nosné konstrukce na
houpačky. Z tohoto důvodu se může stát, že některý den bude
hřiště uzavřeno z důvodu údržby a schnutí nátěru. Uzávěra bude
v řádu jednoho či dvou dnů.
c) Uvědomujeme si, jak se obec rozrůstá a rozvíjí, a to především
díky obytné zóně nad sokolovnou. Naše obec,, mládne“, neboť
se do obce za poslední dva roky nastěhovalo mnoho mladých
občanů s malými dětmi. Z tohoto důvodu je zřejmé, že
i občanská vybavenost by měla být adekvátní pro potřeby
mladých lidí. Při komunikaci v zastupitelstvu jsme došli
k závěru, že by bylo účelné, abychom v budoucnu vybudovali
další dětské hřiště, které by bylo umístěno nad sokolovnou (na
místě, kde má v současné době obec uloženou ornici pro
zkultivování terénu a zahrady u základní školy). Tato ornice bude
cca do konce července odvezena a vznikne volný prostor. Vidíme
jako smysluplné, zde příští rok vybudovat nové dětské hřiště.
Tímto žádáme občany, hlavně rodiče, aby nám dali zpětnou
vazbu, zda tento záměr vnímají jako prospěšný a přínosný.
Případně nám můžete navrhnout, jaké herní prvky by měly být
v rámci dětského hřiště. Děkujeme za spolupráci.

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Vážení občané, jelikož začíná jarní a letní období, tak je zřejmé,
že opět bude docházet k napouštění soukromých bazénů. Tímto
Vás vyzýváme a skutečně razantně apelujeme na všechny
občany, kteří si budou napouštět bazén obecní vodou, nebo
předpokládají jiný výrazný odběr vody, aby neprodleně
informovali obecní úřad a domluvili si termín možného
napouštění a odebrání vody. Tato koordinace je skutečně velmi
důležitá, neboť již v minulých letech se několikrát stalo, že obec
byla bez vody a doplácí na to občané, kteří jsou v tomto
ohleduplní a spořádaní. Prosím, nechceme se dostat do situace,
že naše obec bude bez vody. Již v minulém čísle zpravodaje
informoval pan Vlček o podrobnostech v rámci vodovodního
hospodářství. Děkuji za pochopení a za kázeň.
Václav Krofta
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Místo, kde by mohlo vzniknout nové dětské hřiště

Ing. Simona Bejčková a Václav Krofta

NEBERTE MLÁĎATA RODIČŮM
Záchranná stanice ochránců přírody Rokycany nás požádala
o zveřejnění tiskoviny, viz. níže, abychom apelovali na všechny
občany, kteří chodí v současné době na procházky do přírody
a uvidí mládě jakéhokoli zvířete, aby je nechali volně ležet
a nesnažili se je brát do ruky, či se o ně chtěli jiným způsobem
postarat.
Václav Krofta

odebrání mláděte z přírody skutečně poslední možností, jak jej
udržet při životě. Zvláště v těch případech, kdy se mládě zamotá
do zbytků provazu, drátů či jiných nevhodných materiálů
v přírodě. Pak je záchrana na místě, stejně tak jako v případě
viditelných zranění na mláděti. Pokud však někde spokojeně leží
či sedí, není důvod jej z přírody brát. Lepší je zpovzdálí sledovat
co se bude dít, případně informovat myslivce či ochránce
přírody, kteří mají dostatek zkušeností rozhodnout, zda pomoci.
Uvědomme si však také skutečnost, že obecně 80 % mláďat
všech druhů se nedožije druhého roku života. I když se nám to
může zdát jakkoli kruté, v přírodě mají místo skutečně jen ti
nejsilnější a člověk by do tohoto systému neměl příliš zasahovat,
neboť může udělat víc škody než užitku.
V České republice od roku 1998 funguje ojedinělý projekt
záchrany volně žijících živočichů, kteří se dostanou do nesnází
v rámci Národní sítě záchranných stanic. Jejich seznam, územní
působnost a kontakty najdete na www.zvirevnouzi.cz.
Kontakt na nejbližší místně příslušnou záchrannou stanici lze
vyhledat i v aplikacích pro chytré mobilní telefony, která si
zdarma stáhnete aplikaci „Zvíře v nouzi“ na Google Play, nebo
Apple Itunes.
Budeme rádi, když tyto informace budete šířit, neboť nastává
doba, kdy je v přírodě nejen plno mláďat, ale i neznalých lidí,
kteří byť v dobré víře, mohou napáchat zbytečné škody
a zbytečně odebírat mláďata rodičům. Kvalitní osvěta tomu může
předejít. Pamatujte na to, až v těchto dnech vyrazíte do
probouzející se přírody.
Pavel Moulis – předseda ZO ČSOP Rokycany

PŘÍSTAVBA SKLADU
TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ

Jaro je obdobím, kdy začínají mít napilno ochránci přírody
provozující záchranné stanice živočichů. I několikrát denně řeší
případy volně žijících zvířat. Nejedná se jen o nejrůzněji zraněné
živočichy, případně vysílené jedince vracející se z jihu, ale
i mláďata, která se v přírodě pozvolna objevují. Pomalu nastává
doba zrození nového života. Proto je potřeba mít některé věci na
paměti, aby nedocházelo ke zbytečným zásahům, respektive
nošením mláďat z přírody. Ne vždy je totiž pomoc člověka na
místě. Řada druhů nechává svá mláďata relativně bez dozoru,
aby se k nim posléze vrátila a nakrmila je. A tak se často stává,
že lidé najdou vypadlé ptačí mládě z hnízda či savčí mládě
v trávě. Hlazení, sbírání a nošení domů těchto mláďat je však
obrovskou chybou. V případě ptáčete je ještě jakási naděje vrátit
mládě zpět rodičům či jej podložit do hnízda adoptivním
pěstounům, ale v případě savčích mláďat/kuňata, liščata, zajíčci,
veverky, srnčata, atd. je návrat do přírody téměř nemožný
a z mláděte se stává doživotní chovanec potřebující lidskou péči.
Uvědomme si to, než sáhneme na roztomilé savčí mládě náhodně
nalezené v přírodě. I přesto, že díky sdělovacím prostředkům je
osvěta veřejnosti na lepší úrovni, nevhodně odebraných mláďat
z přírody neubývá. Národní síť záchranných stanic ročně přijímá
kolem dvaceti pěti tisíc živočichů, z nichž je téměř polovina
mláďat! Na druhou stranu však lze konstatovat, že občas je

Dne 26. 3. 2021 proběhlo místní šetření v sokolovně za účelem
kolaudace přístavby skladu tělocvičného nářadí. Všichni
uživatelé z řad sokolů, školy a další se již těší na konec
Nouzového stavu a všech opatření a na možnost opětovného
cvičení a využívání obecní sokolovny.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

PROVOZOVATEL V SOKOLOVNĚ
Jak jistě víte, v současné době jsou v prostorách obecní
sokolovny zřízeny třídy pro základní školu v Kařeze, a to kvůli
rekonstrukci celé budovy ZŠ a MŠ. Rovněž i restaurace je
využívána pro stravování našich dětí z mateřské školky
a základní školy. Navíc covidová situace a s ní spojené opatření
vlády prakticky znemožnilo jakkoli využívat sportovně či
kulturně obecní sokolovnu. Děti se však v příštím školním roce
od září vrátí do svých zrekonstruovaných prostor a pevně
doufáme, že i v rámci covidových omezeních se vše vrátí do
normálního života a sokolovna bude moci být opět plně
využívána. Z tohoto důvodu vyzýváme případného zájemce,
který by si chtěl pronajmout restaurační prostory v naší
obecní sokolovně, a tím opět otevřít restauraci a nabídnout
pohostinské či podobné služby, ať se přihlásí na Obecní úřad
v Kařeze.
Václav Krofta
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Zároveň došlo k instalaci rozšíření obecního rozhlasu v obytné
zóně a rovněž byl umístěn rozhlas k bývalému železničnímu
nádraží.
Václav Krofta

ZÁKAZ TRANZITNÍ DOPRAVY
NAD 12 TUN PŘES OBEC KAŘEZ
Rozsudkem Krajského soudu v Plzni po čtyřletém jednání,
soudních přích a odvoláních nabylo Opatření obecné povahy sp.
zn. MeRo/13564/OD/18 Ant, č.j. MeRo/3643/OD/19 právní moc.
To znamená, že již přes naši obec nebudou moci jezdit vozidla –
nákladní tranzitní doprava nad 12 t. Tímto rozsudkem by nyní
mělo být klidnější žití pro občany, kteří bydlí u hlavní silnice
II/605, ale i pro ostatní vznikne klidnější a hlavně bezpečnější
plnohodnotné bydlení, neboť smog, prach a hluk kvůli těmto
projíždějícím kamionům byl už nadmíru obtěžující. Z tohoto
důvodu bylo koncem března 2021 osazeno dopravní značení
zakazující průjezdnost vozidel nad 12 t.
Václav Krofta

VESNICE ROKU
V roce 2019 se naše obec umístila na krásném třetím místě
v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje. Hodnoceno bylo dění
v obci, společenský život a občanská vybavenost obce. Cena
byla udělena za práci a věnování se mládeži a dětem
v zájmových činnostech a samozřejmě prezentaci a činnosti naší
základní a mateřské školy. Vzhledem k pandemii se tato soutěž
v minulém roce neuskutečnila a bohužel je již zřejmé, že se
neuskuteční ani v tomto roce 2021. Nás zastupitele to velice
mrzí, protože máme možná neskromné ambice, ale byli jsme
připraveni prezentovat naši obec a dostát všem parametrům
a kritériím, které se v rámci soutěže hodnotí.
Václav Krofta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V naší obci je tradice vítat nové občánky obce Kařez, kteří se
narodili za předcházející rok. V roce 2020 se v naší obci narodilo
osm dětí, z toho 4 chlapci a 4 dívky. Vítání těchto dětí již mělo
proběhnout, ale bohužel současná situace nám to neumožňuje.
Z tohoto důvodu budou rodiče vítaných dětí informováni
o průběhu a termínu vítání zhruba 14 dní předem. Každopádně
vítání se uskuteční na Obecním úřadě v prostorách knihovny, v 1.
patře. Pevně věříme, že současná nelehká situace kvůli pandemii
a opatřením nám dovolí vítání plnohodnotně uskutečnit.
Václav Krofta

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI
Konečně se povedlo zrealizovat nové veřejné osvětlení
u bývalého starého železničního nádraží, kde byla umístěna nová
světla směrem k ,, hotelu Borek“. Zastupitelstvo má v plánu
tento rok zrealizovat prodloužení veřejného osvětlení dále od,,
hotelu Borek“ až do uličky, která vede směrem od bývalého
nádraží až do centra obce. Zcela upřímně však říkám, že v rámci
snížení rozpočtu na příjmové straně budeme přesně vědět až
zhruba v létě, zda tuto investici letos uskutečníme.
Žádáme občany, aby měli trochu strpení při opravách stávajícího
veřejného osvětlení. Víme, že v současné době v obci nesvítí asi
3 světla. Jde o to, že osvětlení je zastaralé a my se postupně
budeme snažit světla měnit za led osvětlení, abychom zvýšili
úsporu elektrické energie a rovněž, aby světla byla vzhlednější.
V současné době probíhá poptávka na konkrétní druhy světel
a následně dojde k postupným opravám. Vždy když nějaké světlo
přestane svítit, dojde k výměně za ledkové.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Dovolte, abych se ještě krátce vrátil k článku o odpadovém
hospodářství, který byl uveřejněn v minulém zpravodaji (číslo
1/2021). V době přípravy vydání zpravodaje jsme ještě neměli
ucelené informace, proto je tímto napravuji a alespoň z části
doplňuji. Zastupitelstvo obce vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za odpad. Tu však zřejmě na
nejbližším jednání zastupitelstva bude muset zrušit, neboť náš
gestor, Ministerstvo vnitra ČR, tuto vyhlášku považuje za
nezákonnou. Stalo se tak proto, že Poslanecká sněmovna ČR
odsouhlasila novelu zákona o odpadovém hospodářství až na
přelomu roku s tím, že od 1. 1. 2021 pozbyl zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů platnosti a nově je systém odpadového
hospodářství stanoven v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech.
My jsme i přesto byli nuceni vyhlášku o poplatku vydat, protože
jsme museli uzavřít smluvní vztah se svozovou firmou, aby nám
byly vyváženy popelnice. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce
schválí na svém dubnovém zasedání novu vyhlášku, která bude
konzultována právě s Ministerstvem vnitra. Může se tedy i stát,
že ceny pro tento rok budou stejné jako v roce 2020. Jen
informuji, že pokud by tomu tak skutečně bylo, bude všem
občanům, kteří již v roce 2021 poplatek za známku zaplatili,
vzniklý rozdíl samozřejmě vrácen. Opravdu se velice
omlouváme za komplikace a mírnou dezorientaci, ale museli
jsme jednat rychle. Z toho ze všeho ovšem plyne, že obec Kařez
tento rok bude daleko výrazněji doplácet rozdíl mezi příjmem
a výdajem na toto odpadové odvětví. Vše bude patrné
z následného usnesení zastupitelstva.
Upozornění: Nově je pro rok 2021 vývoz popelnic (pro
čtrnáctidenní cyklus) každý SUDÝ týden!!!
Občané mohou platit poplatek buď osobně na OÚ nebo na účet
obce – zde mají povinnost si známku na popelnici vyzvednout,
popř. po domluvě s pracovnicemi OÚ je možné známku zaslat.
Doplňuji také přesnou informaci ohledně separovaného odpadu.
Bohužel i na tento rok se poplatek za separovaný odpad navýšil
a sice na 180 Kč na osobu, tudíž obec zaplatí 122 400 Kč za rok.
(V minulém zpravodaji byla uvedena částka 87 620 Kč jako
roční paušál.)
V neposlední řadě musím informovat občany, že se vyskytl
opakovaný příklad, kdy byly z popelnic odcizeny známky, které
prokazují a dávají pokyn popelářům, že je mají vyvést a že jsou
řádně uhrazeny. Domníváme se, že odcizení provádějí občané,
kteří nemají uhrazený odpad, známku si nalepí na svoji popelnici
a následně je jim zdarma popelnice vyvezena. Tuto situaci řešíme
s Policií ČR, kdy dochází v naší obci k častějším kontrolám
a dalším opatřením. Chci velice požádat občany, kteří si
zakoupili známku na odpad, aby si na ni pokud možno
lihovou fixou napsali své popisné číslo. Tím bude případnému
zloději známka bezpředmětná, protože je již domluveno se
svozovou firmou, komu a kdy popelnice nebude vyvezena. Moc
Vám všem děkuji za spolupráci. Vím, že je to pro Vás
nepříjemné, ale jak už to v životě bývá, díky nepřizpůsobivým
jedincům na to vždy doplatí slušný a spořádaný člověk a celá
společnost.
Václav Krofta
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TŘINÁCTILETÁ SLEČNA
Z KAŘEZA JE MISTRYNÍ ČR
Již minulý rok, a to konkrétně ve dnech 10. až 12. 7. 2020 se
uskutečnilo mistrovství republiky ČR XCO MTB UCI v Peci
pod Sněžkou. Český pohár horských kol vyhrála Lucie Grohová
z Kařeza. Lucka si dojela v kategorii žákyň (ročník 2008 –
2009) pro zlatou medaili a stala se mistryní republiky. Rovněž
zajela štafetový závod (4 jezdci) s Duklou Praha a obsadili
krásné druhé místo. Lucka jezdí na kole od svých 5 let, je v
klubu Author Team Stupno. Tato mladá slečna už získala mnoho
ocenění, vyhrála mnoho medailí a pohárů. Mimo jiné v roce
2019 se stala mistryní Plzeňského kraje. V roce 2017 dostala
ocenění Sportovec roku okresu Rokycany. Tento závod byl pro
Lucku triumfální, neboť mistr republiky je něco nevídaného.
Komentář starosty: Měl jsem tu čest Lucku hned po závodech
vidět, kdy mi přišla se svojí maminkou na obecní úřad ukázat
medaili, pohár a dres. Je to moc příjemná slečna, je velice
skromná. Přeji jí další osobní a sportovní skvělé výkony a
úspěchy, neboť jsem pyšný, že Lucka se narodila a žije právě v
obci Kařez. Na otázku, kam by to chtěla Lucka dotáhnout, mi
odpověděla, že se chce dostat na Olympiádu a reprezentovat
Českou republiku. Lucce držím palce a moc jí přeji, aby se jí její
sportovní sen splnil. Pro Lucku mělo zastupitelstvo připraveno
malé ocenění, ale vzhledem ke koronavirové situaci, kdy se
nemůžeme osobně stýkat, bude muset počkat tato veřejná událost
na příznivější časy. Lucko, ať se Ti i nadále daří v tomto krásném
sportu a pevně věřím, že určitě dosáhneš na své vysněné cíle.
Václav Krofta
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za den spoustu kilometrů v přírodě a většinou i nachytá spoustu
ryb.

VOJTĚCH UNGR – MUŠKAŘENÍ
Málo kdo ví, že v obci
Kařez
žije
slavný
a úspěšný sportovec. Je to
pan Vojtěch Ungr a již
získal mnoho cen ve
sportovním rybaření –
muškaření. Rád využívám
této příležitosti, abych
panu
Ungrovi
pogratuloval
za
jeho
úspěchy a poděkoval mu
za zájem a ochotu zmínit
se o jeho osobě v tomto Zpravodaji. Vojtěchu, je pro mě skutečně
čest, že zde máme občana, který je takto úspěšný a je znám nejen
v České republice, ale i ve světě. Dovolil jsem si panu Ungrovi
položit pár otázek, aby se s námi podělil o tento nevšední sport
a přiblížil nám vše, co rybaření obnáší.
Co to je muškaření?
Muškaření je způsob rybaření pocházející z Anglie, který je
velice úzce spjatý s přírodou. Jak už z názvu vyplývá, chytá se na
mušky, přesněji na umělé mušky. Mušky si každý správný
muškař vyrábí, lépe řečeno váže sám. Na jejich výrobu je potřeba
spousta přírodních materiálů, jakými jsou například peří
z kačera, krocana, kohouta, páva, volavky, perličky, koroptve,
apod. Dále se hojně používají srsti, nejčastěji z králíka, zajíce,
srnce, jelena a ostatních zvířat. Využít se dá opravdu skoro každé
peří či srst. Dále jsou na výrobu mušek potřeba různé nitě,
drátky, speciální wolframové korálky, olověné a měděné drátky
všech možných barev, lamety a spousta dalších materiálů
zhotovených speciálně pro muškaření. Cílem je z těchto
materiálů na háček navázat imitaci nějakého vodního nebo
i suchozemského hmyzu, korýše nebo dokonce malé rybičky či
pijavice. Existují tisíce možných druhů mušek, na které lze ryby
chytat. Rybář se musí dobře vyznat v entomologii hmyzu, v jeho
vývojových stádiích na základě roční, ale i denní doby.
Nejčastěji se v ČR chytá na napodobeniny jepic, chrostíků,
střechatek nebo třeba vodního korýše zvaného blešivec. Ze
začátku vypadá muškaření trochu složitě, ale člověk se se vším
seznamuje postupně a učí se muškařit, řekl bych celý život.
Muškařit se dá jak na tekoucích, tak na stojatých vodách. Chytit
se dají skoro všechny sladkovodní ryby. Některé snadněji
a některé hůř. Nejčastěji se muškaření využívá při lovu pstruhů
a lipanů v rychlejších a menších řekách, zpravidla někde
v podhůří. Muškařit se dá ale třeba i na Berounce, kde jsou pak
nejčastěji lovenými rybami jelci, plotice, podoustve, parmy
a ostatní tzv. „bílé ryby“. Na zdejších rybnících lze ulovit štiku,
okouna, cejna, tlouště, plotici a někdy i kapra. Vždy je zkrátka
důležité vědět, jakou rybu a kde chce rybář lovit. Podle toho pak
přizpůsobuje mušky a vybavení. K muškaření se používá
speciální velice jemný a ohebný prut, naviják a tzv. muškařská
šňůra, na jejímž konci se nachází zpravidla 3-4 metry velice
slabého vlasce s jednou až třemi muškami. Šňůra slouží k tomu,
abychom mohli velice lehké mušky odhodit až do vzdálenost 30
metrů. Pro muškaření je typické házení prutem a šňůrou nad
hlavou dopředu a dozadu, při kterém se šňůra z navijáku
postupně odvíjí. Samostatných metod muškaření je asi deset.
V zásadě se liší podle toho, jestli chytáme na hladině, pod
hladinou, ve vodním sloupci nebo úplně u dna. Vše je opět
závislé od toho, kdy, kde a jakou rybu lovíme. Muškaření mě
baví i proto, že se člověk po celou dobu rybaření hýbe, nachodí

Od kdy se věnujete muškaření a kdo Vás k rybolovu přivedl?
Jako
malý
kluk jsem prý
rodičům ve
čtyřech letech
řekl, že budu
rybářem. Táta
nelenil
a vyrobil mi
rybářský
prut,
který
jsem od té
doby vlastně
nedal z ruky.
Začínal jsem
chytat malé
rybky u dědy
v Oseku na
Červeném
potoce,
na
což dodnes
rád
vzpomínám.
Pak jsem chytal kapry na komárovských rybnících a později
jsem začal vláčet, což je způsob lovu především dravých ryb na
různé napodobeniny malých rybiček. Pořád jsem zkoušel něco
nového a vydržel u vody celý den. Když mi bylo 12 let, začal mě
brát manžel mé sestřenice sebou na tzv. pstruhové revíry. Jezdili
jsme na Mži, Otavu, Ohři, Svatavu a další řeky v západních
Čechách. Já chytal na třpytku a on muškařil. A protože vždycky
chytil o mnoho více ryb než já, začalo mě muškaření zajímat.
Když mi tenkrát poprvé půjčil muškařský prut na Mži a já hned
chytil asi tři ryby v rychlém sledu za sebou, nechtěl jsem už
chytat na nic jiného. A protože manžel mé sestřenice
v muškaření také závodil, přivedl mě i k tomuto sportu.
Soutěže absolvujete jen v České republice, nebo i v zahraničí?
Jako v každém sportu tak i v muškaření se koná ročně spousta
závodů, a to jak v Čechách, tak v zahraničí. V Čechách to jsou
různé krajské přebory, 1. a 2. liga, Mistrovství republiky na řece
a stojaté vodě a dále pak různé pohárové závody. V průměru jich
absolvuji 15-20 za rok. Závodnímu muškaření se u nás věnuje
něco kolem 300 rybářů. Co se týče zahraničních závodů, tak se
každoročně zúčastňuji velkého pohárového závodu na Váhu
v Bešeňové a pokud se v celostátním žebříčku umístím do
desátého místa, tak poté i Mistrovství Evropy nebo Mistrovství
světa. V posledních pěti letech se mi daří držet se na předních
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příčkách národního žebříčku, a proto jsem se mohl v roce 2016
zúčastnit mého prvního ME v Polsku. Následující tři roky jsem
byl členem reprezentačního týmu při MS na Slovensku, Itálii
a naposledy v roce 2019 v Tasmánii. Loni v srpnu jsme měli být
s reprezentačním týmem na MS ve Finsku, které bylo bohužel
kvůli Covidu odloženo a zatím není jisté, jestli se bude konat
tento rok nebo až příští.

ryba. S celým týmem se už těšíme na další MS do Finska, kde
nám to zlato snad už klapne. Mým zatím nejlepším
individuálním výsledkem z MS je 13. místo také z Tasmánie, kde
mi pomyslná „bedna“ utekla o dvě ryby.
Jak takový závod probíhá a kolik se při něm chytá ryb?
Běžného pohárového závodu v ČR se zúčastní kolem 40 rybářů.
Velmi často závodíme na Vltavě, Otavě nebo třeba Svratce. Ráno
si každý závodník vylosuje místa, na kterých bude v ten den
chytat, ale taky dělat rozhodčího. Většinou jde o tři místa. Každé
místo na řece je dlouhé kolem 100 m a rybář na něm chytá kolem
devadesáti minut. Za tuto dobu se mu počítá do bodovacího
průkazu každá ryba větší patnácti centimetrů. Rybu musí
závodník podebrat a donést na přeměření na břeh k rozhodčímu,
což je závodník, který na tom samém místě chytal před ním. Při
shodném počtu ryb s ostatními závodníky v daném kole
rozhoduje o pořadí největší změřená ryba. Každé kolo se hodnotí
zvlášť a vyhrává ten, kdo má ze všech tří kol nejnižší součet
umístění. Průměrně se na českých řekách za 4,5 hodiny na
medailové pozice chytá kolem 60 ryb. Mým závodním rekordem
je 107 ryb za 3 hodiny z MČR na řece Volyňce v jižních Čechách
– to jsem si tenkrát s rybami na břeh za rozhodčím pěkně zaběhal
:-) .
Konzumujete ryby, nebo jste jen sportovní rybář?
Abych řekl pravdu, tak jsem dlouhou dobu chytal pouze
„sportovně“, takzvaně „chyť a pusť“. Když jsem se ale poslední
dobou začal trochu zamýšlet nad tím, co vlastně jím, přišel jsem
vlastně na to, že takový pstruh na másle ze Šumavy je jedno
z nejzdravějších jídel, které si můžu dát. Proto si občas nějakou
rybu vezmu, ale většinou jich není více jak 10 za rok, protože
jsem skoro pořád na závodech, kde se samozřejmě všechny ryby
šetrně pouští zpět do vody.

Jaký je Vás největší úspěch v tomto sportu?
Když jsem ve dvaceti letech začal chytat seniorské závody, bylo
pro mě velkým úspěchem stát na stupních vítězů na kterémkoliv
pohárovém závodě. A to se mi asi po dvou letech začalo dařit.
Další mou metou bylo být v celostátním žebříčku do čtyřicátého
místa, což znamená možnost zúčastnit se Mistrovství republiky.
To se mi splnilo a hned na prvním MČR jsem obsadil bronzovou
příčku. V dalších letech jsem pak přidal další 3 medaile z MČR
včetně jedné zlaté. Moje cíle se stále posouvaly výš a mým
velkým snem bylo stát se součástí reprezentace a zúčastnit se ME
nebo MS. To se mi po devíti letech závodění za dospělé povedlo
a v roce 2016 jsem se poprvé zúčastnil s dalšími čtyřmi kolegy
z reprezentace ME v severním Polsku na řece Lupawa. Závodu
se tenkrát zúčastnilo 20 evropských týmů po pěti členech. Na
těchto mistrovstvích se vyhlašují jak týmy, tak jednotlivci. My
byli nakonec druzí a já obsadil dvanácté místo. Tenkrát se mi
splnil sen a jak už to bývá, začal jsem pomýšlet na další metu,
kterou bylo Mistrovství světa. V následujících letech jsem se
zúčastnil hned tří MS za sebou. Ze všech třech MS se nám
podařilo s naším týmem v konkurenci dalších 30 týmů z celého
světa přivézt vždy stříbrnou medaili. Nevím tedy, jestli přináším
našemu týmu spíše štěstí nebo smůlu, protože to zlato se ne a ne
podařit :-). Nejblíže zlatu jsme byli s týmem na posledním MS
v Tasmánii 2019, které bylo opravdu asi to nejzajímavější, které
jsem zatím zažil. Tam nám po pětidenním zápolení na třech
jezerech a dvou řekách chyběla ke zlaté medaili pouhá jedna

Chodíte rybařit i ve svém volném čase, a případně na nějaký
rybník či řeku v našem okolí?
Času jít „normálně na ryby“ už nemám tolik co dřív. Hodně času
totiž strávím na závodech. Dále pak pořádám o víkendech kurzy
muškaření a muškařské zájezdy, které mi také nějaký ten čas
zaberou. V našem okolí chodím nejčastěji na Klabavku, Litavku,
Berounku nebo v Plzni na Úslavu a Mži. Pokud mám více času,
rád si zajedu do Žatce na Ohři, kde se chytají ti největší pstruzi
v Čechách. Nebo pak na moji milovanou Otavu kolem Sušice.
Co Vás přivedlo do Kařezu a proč jste se sem přistěhoval?
Do Kařezu nás s manželkou před devíti lety přivedlo naše první
společné bydlení. Jsme tu velmi spokojení a neměnili bychom !
Předáváte svoje zkušenosti a vedete své děti k rybaření?
Své zkušenosti většinou předávám během kurzů muškaření nebo
kurzu vázání umělých mušek, které se svým reprezentačním
kolegou pořádám. Loni jsem na svém blogu na facebooku
„Muškaření podle Vojty“ vyhlásil takovou akci, že s mým
kolegou uděláme zdarma muškařský kurz pro deset dětí za 100
podběráků plných odpadků, které rybáři kolem řek nasbírají
a fotku odpadků v podběráku nám přes Facebook pošlou.
Nejlépe se této akce chopil dětský rybářský kroužek ze
Sokolova, který z řeky Svatavy vysbíral neuvěřitelných 450 kg
odpadků – bohužel to je až neuvěřitelně smutné, v jakém stavu
naše řeky jsou. Takže s mým kolegou za dětmi do Sokolova na
jeden takový muškařský kurz letos pojedeme.
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S mojí čtyřletou dcerou Ellou občas na ryby zajdeme. Má svůj
růžový podběrák a ze břehu mi ryby podebírá. Budu jedině rád,
když bude mé děti rybaření jednou bavit a budeme jezdit na ryby
společně.

Chtěl byste navázat spolupráci s našimi místními rybáři, kteří
jsou v Občanském sdružení Hejtmánek?
Už o tom několik let přemýšlím, že bych si na zdejším rybníčku
rád zachytal. Nebudu to tedy už déle odkládat a letos se na
povolenku u zdejších rybářů zeptám :-).
Vím, že současná nelehká situace nedovoluje seskupování se
občanů, ale kdyby byla možnost a až to pomine, ukázal byste
nám v praxi něco ze svého umu nebo případně udělal
přednášku a praktickou ukázku místním dětem?
Samozřejmě, velice rád!
Jak trénujete a jak se připravujete na závody?
Na závody se připravuji tak, že většinou pár týdnů před nimi
jezdím na řeku a na přesné místo, kde se bude závod konat. Tam
si mapuji řeku, rybí obsádku a zkouším, které mušky zde budou
úspěšné. Trénuji pak hlavně chytání v místech, kde je méně ryb
a snažím se přijít na to, která muškařská technika zde bude
v závodě tou nejúspěšnější. Více jak polovina úspěchu je totiž
právě taktika, kterou závodník na daném místě zvolí. Na
závodech je pak zajímavé sledovat, kdo na jakém místě chytí
kolik ryb. Člověk se někdy diví, jak velké rozdíly ve výsledcích
mohou být. Týden před závodem je už řeka hájená, a tak je čas
na vázání úspěšných mušek z tréninku. Tomu věnuji většinou
několik večerů před závodem. Na každý závod si připravím
speciálně kolem 50 mušek, dalších asi 1000 mám vždy sebou ve
vestě ve čtyřech krabičkách. Vyrobit jednu mušku trvá 5 – 10
minut. Den před závodem připravuji návazce, impregnuji
muškařské šňůry, balím věci do několika rybářských tašek
a kontroluji veškeré vybavení, abych předešel jakékoliv chybě.
Jedna ryba totiž může znamenat i několik umístění.
Je to náročný koníček?
Myslím, že každý koníček nebo sport, který se dělá na
„vrcholové úrovni“ zabere spoustu času a někdy i peněz. Veškeré
vybavení jsem si ale kupoval postupně, takže moje náklady už
nejsou tak vysoké, jako v začátcích. Za posledních 15 let jsem si
do výbavy mimo jiné pořídil 16 muškařských prutů, které se liší
podle techniky muškaření a třeba i podle toho, jak velké ryby
budu s prutem chytat. Na běžný říční závod jich mám totiž na
břehu připravených většinou 5. Každý z nich na jinou techniku
a dle aktuální situace je měním. Během posledních let jsem také
začal spolupracovat s několika sponzory, což mi situaci

usnadňuje a mohu se tak věnovat svému koníčku naplno. Tím
hlavním sponzorem je firma HANÁK COMPETITION
z Českých Budějovic, která se zabývá právě výrobou veškerého
vybavení pro muškaření a je hlavním partnerem české
reprezentace.
Jezdíte rybařit do zahraničí? Kde se vám nejvíce líbilo a kam
byste se jednou rád vypravil?
Pokud to jen trochu jde, rád vyrážím na různé rybářské výpravy
do zahraničí. Nejčastěji to je do Rakouska na řeku Traun a do
Slovinska na řeky Soča, Sáva a Idrijca. Slovinsko je totiž
takovým rájem pro muškaření – vysoké hory, krásná panenská
příroda a křišťálově čisté řeky zbarvené kvůli svému světlému
podloží do smaragdově zelené barvy. Dále jsem byl muškařit na
jezerech v Anglii, na moři v Dánsku nebo třeba na úplném
severu Norska, kde jsme s dvěma dalšími kamarády tři týdny
chodili po řekách a jezerech v oblasti za polárním kruhem. Celou
dobu mimo civilizaci, spali jsme ve stanech každý den na jiném
místě, jedli převážně ryby a užívali si čisté přírody a absolutní
svobody. Rád bych se ještě vypravil do míst, kde žijí divoké
ryby, které žádným způsobem neovlivňuje lidská civilizace.
Takovými místy jsou například Patagonia, Island, Nový Zéland,
Aljaška, Mongolsko nebo Sibiř. Doufám, že si budu moci jednou
takové sny vyplnit a v nějaké z těchto oblastí si zachytat.
Co považujete za Vaše nejlepší úlovky a jaké ryby byste chtěl
ještě chytit?
Při muškaření v Evropě se nechytají úplně obrovské ryby. Mezi
ty největší, které lze v některých státech Evropy chytit patří
bezesporu hlavatka podunajská, která se v ČR v minulosti zřídka
vyskytovala na řece Otavě, anebo Metuji. Tato lososovitá ryba se
dorůstá délky až 140 cm. Dnes se dají hlavatky chytat třeba na
Slovensku nebo ve Slovinsku, kde se jedna taková povedla
i mně. Měřila 78 cm a souboj v hluboké a rychlé řece trval skoro
deset minut. Velice si cením i úlovek pstruha potočního z řeky
Ohře pod Nechranickou přehradou, který měl 58 cm. Pustil jsem
ho a další dva roky na něj do stejné tůně chodil. Už jsme se ale
nesetkali. V Norsku se mi při muškaření v jednom z fjordů
povedl chytit i mořský pstruh 60 cm, který je zde považován za
cennější úlovek než úlovek lososa. Co se týká ryb, které bych
ještě rád chytil, tak to je určitě nějaký druh lososa, altajský lipan,
tarpon a tuňák. Jsem zvědavý, jestli se mi to někdy poštěstí.
Kdo Vás podporuje a co Vás motivuje?
Mimo již zmíněného sponzora mě dále podporuje i Český
rybářský svaz a moje místní rybářská organizace MO ČRS
Rokycany. Tímto bych chtěl všem podporovatelům poděkovat!
Dík patří samozřejmě i mým rodičům, kteří mě jako malého
kluka po rybách a závodech vozili. A v neposlední řadě i mé
manželce, která tu spoustu víkendů beze mě toleruje. A co se
motivace v závodění týká, kupředu mě stále pohání touha
dosažení té příčky nejvyšší :-).
Jaké je Vaše největší ambice a čeho byste chtěl v rybolovu
dokázat?
Byl bych velice rád, kdyby se našemu českému týmu povedlo
přivézt z některého z následujících MS ten nejcennější kov :-).
A s tím normálním rybařením bych se rád podíval do všech
možných koutů světa, kde člověk ještě neovlivňuje přírodu a kde
žijí ty opravdu divoké ryby.
Vojtěchu, přejeme Vám do dalších let jen samé skvělé úlovky, ať
se Vám Vaše sny a přání stanou skutečností a přejeme Vám
hodně zdraví a štěstí v pracovním a osobním životě.
Václav Krofta
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Práci s touto atraktivní hračkou děti uvítaly s nadšením,
zábavnou formou si procvičily učivo geometrie a získaly nové
zkušenosti z oblasti informatiky.
Bee-Boty mají všestranné využití. Žáci vyšších ročníků na nich
procvičovali například i angličtinu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAŘEZ
ZÍSKALA DÍKY SPONZORSKÉMU
DARU NOVÉ ROBOTICKÉ
HRAČKY PRO VÝUKU

V hodině matematiky si prvňáčci vyzkoušeli práci s Bee-boty,
programovatelnou robotickou hračkou ve tvaru včelky. U dětí
rozvíjí logické a informativní myšlení, prostorovou představivost
a plánování. Tedy dovednosti, které jsou potřebné pro náš
každodenní život.

Práci s dalšími novými robotickými stavebnicemi si vyzkoušeli
i žáci vyšších ročníků. Při pracovním vyučování společně
sestavili malého robota, kterého pak zkoušeli programovat
pomocí jednoduchých kódů během hodiny informatiky.

Naši nejmladší žáci si s její pomocí procvičili barvy, základní
geometrické tvary a pravolevou orientaci. Při plnění různých
úkolů se naučili i jednoduché programování. Bee-Boty se
pohybují podle předem zadaných příkazů, ty však musí být ve
správném sledu, aby dosáhly stanoveného cíle. Prvňáčci se
nelehkých úkolů nezalekli, při spolupráci v týmech hledali
vlastní řešení. Na počáteční chyby v programování rychle sami
přišli a úspěšně je opravili. Během chvíle všechny včelky
poslušně plnily zadané příkazy.
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Míša Nejedlá a Alena Hybnerová

HEJTMÁNEK
Hejtmánek je požární nádrž v centru obce. Dne 27. 7. 2005 bylo
založeno Sdružení obecně prospěšná společnost Hejtmánek.
S pomocí obecního úřadu a s přispěním Plzeňského kraje byl
Hejtmánek vyčištěn. Částka za vyčištění se vyšplhala na 250 000
Kč. Dne 14. 5. 2006 vtekla první kapka vody do vyčištěného
rybníka. Členové sdružení nasadili po napuštění do nádrže ryby,
a pak už mohli zvesela rybařit.
V zimních měsících využívali zamrzlý Hejtmánek také občané,
kteří rádi bruslí a hrají hokej. V posledních letech (cca 9 let)
bohužel zimy těmto radostem nepřály. Až letos! Konečně
zamrzlý Hejtmánek posloužil zase veřejnosti k zimnímu veselí.
Foto ze 14. února 2021 je toho důkazem. Že by se zase vrátily ty
pravé zimy? Led na Hejtmánku bohužel dlouho nevydržel
a zhruba po týdnu bylo po radovánkách. A tak rybáři mohli zpět
obsadit svá místa při lovu ryb.

92, národně demokratická 64 a sociální demokracie 62 hlasů).
Starostou obce se stal zástupce sociální demokracie Karel
Hrabák. Nový starosta se snažil napravit chyby svého
předchůdce a na Obecní úřad v Kařeze byla povolána kontrola ze
Zemského úřadu. Výsledek kontroly ukázal, že v obecním
hospodářství je značný schodek (37 000 Kč). Bývalý starosta
tuto částku obci postupně navrátil.
Volby v roce 1932 vyhrála strana republikánská. Novým
starostou byl zvolen František Pálek, člen komunistické strany.
Dne 14. 3. 1934 začala úřadovat správní komise dosazená za
rozpuštěné obecní zastupitelstvo. Předsedou byl stanoven
z rozhodnutí OkÚ Rokycany František Černý. V září téhož roku
byly vypsány obecní volby. Kandidovalo celkem sedm volebních
skupin. Volby vyhrála Čsl. sociálně-demokratická strana
dělnická, která získala pět mandátů. Dne 4. 11. 1934 byl zvolen
starostou obce rolník František Černý, jeho náměstkem se stal
Tomáš Zíka.
Během okupace zastával úřad starosty František Černý. V roce
1941 onemocněl srdeční vadou. Odjel proto do lázní do
Poděbrad, kde ochrnul na levou stranu těla. Jeho úřad v říjnu
1941 převzal Tomáš Zíka. Zdravotní stav starosty se záhy natolik
zlepšil, že se svého úřadu znovu ujal v březnu 1942.
Mezi léty 1942–1945 došlo ke změně ve funkci starosty,
František Černý byl nahrazen Františkem Ciprou. Dne 5. května
1945 se uskutečnila schůze obecní rady, na níž byli zvoleni
zástupci národního výboru. Na této schůzi byl odhlasován vznik
Revolučního národního výboru Kařez a dosavadní Obecní úřad
Kařez tímto dnem zanikl.
Čerpáno
z archivu
obce
Kařez
1904–1945,
Mgr. Hana Hráchová, Rokycany 2003

Článek a foto Pavel Pražský – kronikář obce

HISTORIE OBCE III.
O událostech v obci v druhé polovině 19. století nevíme téměř
nic. Prvním známým starostou obce byl František Černý, který
tuto funkci zastával již v lednu roku 1908. Na začátku 1. světové
války byli členy obecního zastupitelstva starosta Josef Bernášek,
Václav Jágr, Karel Hrabák, František Černý, Karel Srba, Josef
Cipra, František Mařík, Jan Smeták a Jan Pavlis.
V roce 1919 se novým starostou stal Karel Srba. Po volbách
v roce 1924 v čele obce setrval Karel Srba. O tři roky později
získala v obecních volbách nejvíce hlasů strana komunistická (97
hlasů). Ostatní strany obdržely méně hlasů (republikánská strana
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strany demontoval osvětlení. Pracovní stroj byl zaparkovaný
v lesním prostoru mezi obcí Kařez a Cerhovice. Škoda, kterou
pachatel odcizením věcí způsobil, přesáhla částku 80 000 korun.

POLICIE ČR
Zpráva Kařez za období leden - prosinec 2020
Ve
sledovaném
období
řešili
policisté
v k.ú.
Kařez protiprávní
jednání
v rovině
přestupků,
ale
i trestnou činnost.
Mezi přestupková
jednání
patřila
nejčastěji porušení
zákonných norem
daných
zákonem
o provozu
na
pozemních
komunikacích
a o změnách
některých zákonů.
Takové protiprávní
jednání řešili jak
policisté
pořádkové,
ale
i dopravní policie (vyřešeno na místě příkazem – dříve bloková
pokuta nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu), a to
bezmála ve sto padesáti případech. Druhou příčku zaujímají
přestupky proti občanskému soužití (8x) a přestupky proti
majetku (8x). Přestupky proti veřejnému pořádku pak
v uplynulém roce řešili ve dvou případech.
Podezření ze spáchání trestného činu šetřili policisté celkem
v sedmnácti případech. Níže je popsaná nejčastěji páchaná
trestná činnost z uvedeného území.
Poškození zastávky
Poškození skleněné výplně u zastávky v Kařeze v hodnotě
bezmála deseti tisíc korun šetřili od poloviny ledna letošního
roku radničtí policisté. Případ policisté po přijetí oznámení
kvalifikovali jako podezření ze spáchání přečinu poškození cizí
věci. Šetřením bylo zjištěno, že se nejednalo o úmyslné jednání
a případ byl ukončen. Škoda byla uhrazena poškozené
společnosti České dráhy.
Poškození vozidla
V prvním červnovém týdnu obdrželi policisté oznámení
o poškození vozidla značky Volkswagen Caravelle. Pachatel,
který se jednání dopustil, způsobil škodu za téměř 30 000 korun.
Trestná činnost – Krádež
Vloupání do vozidla
Dne 12. února letošního roku během dne došlo ze strany
neznámého pachatele k vloupání do vozidla tovární značky
Škoda Octavia. Pachatel, který do vozidla vnikl na parkovišti
u vlakového nádraží v Kařeze, odcházel z místa činu s brýlemi,
deštníkem a autolékárničkou. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Po
pachateli, který svým jednáním způsobil škodu za téměř dva
tisíce korun, policisté pátrali, ale doposud se konkrétní osobu
protiprávního jednání nepodařilo odhalit. Případ policisté
odložili.
Vloupání do pracovního stroje
Z 8. na 9. září loňského roku neznámý pachatel z lesního
harvestoru odcizil nářadí, lišty, pily a baterie, nakonec z vnější

Krádež
V době od 25. do 27. května překonal zloděj oplocení pozemku
u rodinného domu, kde následně z neuzamčené kolny odcizil
horské jízdní kolo. Majitel škodu vyčíslil na 15 000 korun.
Případ policisté prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu
krádeže a přečinu porušování domovní svobody.
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Dne 18. června 2020 v brzkých ranních hodinách zastavili
policisté v Kařeze vozidlo, které řídila řidička pod vlivem
omamných látek. Devatenáctiletou řidičku ve vozidle tovární
značky Opel Corsa, která jela ve směru na Zbiroh, zastavili
uvedeného dne v brzkých ranních hodinách. Při kontrole řidička
předložila doklady předepsané k provozu vozidla, ale řidičský
průkaz při sobě neměla. Policisté mladou řidičku vyzvali
k provedení dechové zkoušky a testu na drogy. Požití alkoholu
bylo vyloučeno, ale test na drogy byl pozitivní na cannabis
a amfetamin. Na základě toho byla řidička převezena na lékařské
vyšetření a odběr krve.
Ohrožení pod vlivem návykové látky
V neděli (9. 8. 2020) kolem 0:20 hod. zastavili a kontrolovali
radničtí policisté v obci Kařez osobní vozidlo značky Škoda
Felicia, které řídil 20letý muž. Při kontrole jej vyzvali
k provedení dechové zkoušky, která byla pozitivní. Přístroj
naměřil hodnoty 1,26 a 1,30 promile alkoholu. S ohledem na
pozitivní výsledky policisté řidiče vyzvali k lékařskému
vyšetření a odběru krve, kterým se dotyčný podrobil. Další jízdu
mu zakázali a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
Dalšího řidiče, který nerespektoval zákony a usedl za volant pod
vlivem návykové látky, zastavili dopravní policisté v pondělí 7.
září na území obce Kařez. Šestadvacetiletý řidič ze Zbirožska,
který řídil vozidlo značky Mercedes Benz ve směru od Zbirohu,
se při kontrole podrobil testu na omamné a psychotropní látky,
kdy přístroj detekoval látku cannabis. I v tomto případě se
s ohledem na pozitivní test řidič podrobil lékařskému vyšetření
a odběru krve.
Desátého října před druhou hodinou ranní policejní hlídka v obci
Kařez měla v úmyslu zastavit a zkontrolovat řidiče na motocyklu
Peugeot, na kterém nebyla umístěna registrační značka. Řidič ale
na výzvu k zastavení za použití výstražného světelného
a zvukového zařízení nereagoval a pokračoval dál v jízdě. Poté
odbočil z pozemní komunikace na pole a snažil se policistům
ujet. Během jízdy z motocyklu upadl a v tomto okamžiku byl
hlídkou dostižen. Po lustraci v dostupné evidenci policisté
zjistili, že sedmadvacetiletý muž nevlastní řidičský průkaz
a motocykl neměl přidělenou registrační značku, tudíž není
v registru silničních vozidel. Navíc se ukázalo, že řídí motocykl
pod vlivem omamné a psychotropní látky. Test u něho detekoval
látku amfetaminy/metamfetaminy. S ohledem na pozitivní test
následovalo lékařské vyšetření.
O pár dní později (16. 10. 2020) ve večerních hodinách zastavili
policisté v místě tzv. „TŘI SUDY“ řidiče ve vozidle Hyundai.
Čtyřiadvacetiletý řidič se při kontrole podrobil dechové zkoušce
a testu na omamné a psychotropní látky. První zkouška byla
negativní, ale test odhalil látku amfetaminy/metamfetaminy.
I tento případ policisté prověřovali pro podezření ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Bc. Hana Kroftová
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OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ TJ
SOKOL KAŘEZ V R. 2020
Při plánování akcí Sokola začátkem r.
2020 jsme netušili, jak omezí naši
činnost covid. Jako každý rok jsme
počítali
s uskutečněním
našich
tradičních větších akcí pro všechny
děti a rodiče jako např. červnový
Dětský den a nebo zářijové Sportovní
soutěžní odpoledne. V plánu jsme
měli pořádání sportovních turnajů ve volejbale, badmintonu
i stolním tenisu. Hodnotné akce naplánoval gymnasticko-taneční
oddíl Tancvič, který byl přihlášen do březnové Regionální
postupové taneční soutěže skupin v Plzni. K soutěži se
připravovalo 18 soutěžících. Na květen bylo naplánované
Hudební odpoledne, se kterým Lucie Šindlerová s oddílem
Tancvič a se svými hosty měla již v roce 2019 zasloužený
úspěch. V březnu 2020 pod vedením Mirky Hurábové a Hany
Kroftové zahájil úspěšně činnost sokolský turistický oddíl. Na
první vycházce k partyzánskému krytu 1. března se sešlo víc než
40 účastníků z Kařezu i z nejbližšího okolí. A všichni se již těšili
na další vycházky, které se měly konat vždy první neděli
v měsíci. Z důvodu zákazu shromažďování se však už žádný
další výlet neuskutečnil. Sportovní soustředění plánoval oddíl
Tancvič a oddíl cvičení maminek s dětmi měl naplánovanou
v červnu čtyřdenní“ školku v přírodě”. Se zavedením restrikcí
jsme museli bohužel zrušit následující akce: Regionální
postupovou taneční soutěž skupin, pro kterou byl zrušen
i náhradní listopadový termín, dále bylo zrušeno květnové
Hudební odpoledne, byl zrušen i Dětský den pro děti všech
věkových kategorií, uskutečnil se pouze“ malý” dětský den,
který uspořádal pro nejmenší děti oddíl cvičení maminek s dětmi
v sále sokolovny. Zrušeno bylo i letní a podzimní sportovní
soustředění oddílu Tancvič. Navzdory zákazům a díky naší
připravenosti se podařilo v období uvolnění epidemiologckých
opatření uskutečnit následující sportovní akce:

7. června 2020 - Dětský den pořádaný oddílem cvičení
maminek s dětmi – účastnilo se 20 dětí ve věku do 6 let.
Vzhledem k nepříznivému počasí byly disciplíny připraveny
v sále sokolovny. Pro děti byla připravena“ opičí” dráha z dílů
setu určeného nejmenším dětem, strachový tunel, hod míčkem na
cíl, závod na tříkolkách, kopání na bránu, chytání rybiček, výstup
na žebřík a dvě poznávací disciplíny, zvířátka a barvy předmětů.
Odpoledne bylo zakončeno opékáním buřtíků na ohništi
u sokolovny.

8. až 12. června - Letní pobyt maminek s dětmi ve sportovním
areálu Sokola Dobřív – účastnilo se 5 maminek a 6 dětí. Areál je
pro malé děti velmi dobře vybaven, takže děti měly příležitost
dobrého pohybového vyžití. Akce měla výborný ohlas a pokud to
v příštím roce bude možné, poskytneme maminkám opět tuto
příležitost.
21. června 2020 - Jednodenní soustředění gymnasticko-tanečního oddílu – konalo se v sokolovně. Účastnilo se 15 dívek
a chlapců. Po koronavirové pauze ve cvičení si dívky
naplánovaly intenzivnější trénink k dopilování choreografie.

22. února 2020 - Turnaj ve stolním tenisu – soutěže se
účastnilo celkem 10 hráčů, hrálo se v sokolovně.

25. července 2020
- Volejbalový turnaj konaný v Siré –
účast celkem čtyř družstev v soutěži, kařezské družstvo obsadilo
druhé místo.

1. března 2020 - Turistická vycházka k partyzánskému krytu –
účastnilo se asi 40 turistů dospělých i dětí, sokolů, občanů
z Kařezu a blízkého okolí.

29. až 30. srpna 2020 – Školení jumpingu – jedná se o sportovní
disciplínu na trampolíně. O školení byl zájem, úspěšně
absolvovalo pět cvičitelek. Předpokládáme, že cvičení na
trampolínách budeme moci rozšířit na všechny zájemce včetně
dětí, které by však cvičily na trampolíně jen část hodiny.
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13. září 2020 - Sportovní odpoledne pro děti a rodiče – soutěží
se účastnilo 33 dětí s rodiči. Sportovalo se na hřišti u sokolovny
v disciplínách: Slalomová jízda na kole nebo na koloběžce,
skákání v pytli, střelba lukem na terč, střelba ze vzduchovky na
plechovky, chůze po slackline pro cvičení rovnováhy a držení
těla, kopání míče do branky a závod koníků, kterého se nakonec
účastnili i rodiče. Pro nejmenší děti byla postavena překážková
dráha. Dobrovolní hasiči zajistili jednu disciplínu. Děti
zasahovaly proudem vody postavené předměty. Před soutěžemi
se konalo vystoupení dívek z gymnasticko-tanečního oddílu
Tancvič s vlastní choreografií a vystoupení žen se sestavou na
trampolínách.

Sokol pravidelné cvičení nabízí všem, ženám, mužům, dětem
všech věkových kategorií i seniorům. Zveme proto opět všechny
občany do našich řad! Nejvíc chybí Sokolu lidé, lidé, kteří mají
nápady, kteří se chtějí zapojit a já doufám, že se zvláště ti mladší,
kterých po Kařezu přibývá, také přihlásí!
Potřebujeme dobrý kolektiv, aby byl život v naší obci hezký!
Děkuji všem aktivním sokolíkům za nápady a čas, který Sokolu
věnují! Děkuji sokolským dárcům krve, kteří se účastnili soutěže
“Sokolská kapka krve” a díky kterým jsme loni obdrželi od
České obce sokolské Čestné uznání. A nakonec děkujeme za
spolupráci a podporu na sportovních akcích obecnímu úřadu
Kařez a Sboru dobrovolných hasičů!
18. až 20. září 2020 - Plavba po Vltavě – akci pořádá
každoročně Česká obec sokolská pro čtyři až pět účastníků
z vybraných tělocvičných jednot. V minulém roce jsme dostali
příležitost i my. Účastnily se čtyři dívky z oddílu Tancvič.
Součástí programu byly i ukázky netradičních sportů, které si
dívky mohly vyzkoušet. Pestrý program měl velký úspěch
a pokud bude příležitost, určitě budeme usilovat o možnost opět
se přihlásit.
Řada akcí jak už bylo uvedeno odpadla, ale přesto byl sokolský
život v Kařezu v minulém roce relativně úspěšný. Proto jsme
také dokázali plně využít na sportovní program minulého roku
poskytnutou dotaci Plzeňského kraje. Peníze plánované na
neuskutečněné sportovní akce jsme částečně přesunuli do nákupu
sportovního nářadí a vybavení.
Pro sportovní vyžití jsme v Kařeze dostatečně vybaveni pro
sporty, které provozujeme. A budeme sportovní vybavení dále
doplňovat. Jen je třeba aktivity vymyslet a především najít lidi,
kteří je uskuteční!
Sokol poskytuje všem občanům jedinečnou příležitost zapojit se,
zlepšit svoji kondici, získat přátele, lépe a smysluplněji využít
volný čas nejen svůj, ale i svých dětí a vytvořit náš životní
prostor přátelštější. V Sokole můžeme uskutečnit sportovní
a také kulturní aktivity, které naplánujeme, a to díky poskytnuté
podpoře sportu. Tuto podporu získáváme od obce, ministerstva
školství, nyní nově i od Národní sportovní agentury a především
od Plzeňského kraje. Sport je v této době zvláště důležitý a dobrá
kondice dospělých a dětí se musí budovat dlouhodobě.
Organismus lidí zvláště v této nepříjemné covidové době“ skládá
maturitu” ze svého životního stylu, kde kondice tvoří podstatnou
část.

Přeji vám všem v tomto roce jen pozitivní zprávy a jen negativní
testy!
Eliška Troníčková, starostka TJ Sokol Kařez
za přispění paní Mirky Hurábové

INZERCE
Informujeme občany a i místní firmy, že v tomto zpravodaji je
rovněž možnost inzerovat inzeráty různého druhu, případně
reklamy, takže v případě zájmu se prosím na nás obraťte.
Příspěvky, připomínky a případné náměty můžete zasílat na e-mail: urad@obeckarez.cz
Pro další informace sledujte oficiální webové stránky:
www.obeckarez.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
Pošty Partner
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
8:00 - 11:00

OÚ (1. NP) pro veřejnost
Pondělí:
7:30 - 12:30
Úterý:
7:30 - 12:30
Středa:
7:30 - 12:30
Čtvrtek:
7:30 - 12:30
Pátek:
7:30 - 12.30
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13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 3/2021 ZE
DNE 15. 3. 2021
Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Kařez č. 3/2021 ze dne 15. 3. 2021
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
zapisovatele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
Dodatek č. 3 ke Smlouvě Nástavba budovy školy s výstavbou nových tříd MŠ Kařez – stavební
práce s firmou BIS
Dodatek ke Smlouvě s firmou Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Plzeň na výstavbu bezbariérového WC
firmu PROGASTRO s.r.o. Praha 5 na Gastro ZŠ/MŠ Kařez, p. o. na akci Nástavba budovy školy s
výstavbou nových tříd MŠ Kařez a zároveň pověřují starostu k podpisu Kupní smlouvy
Směrnici o předběžné kontrole
přijetí dotace ze SFŽP na průzkumný hydrogeologický vrt ve výši 306 590 Kč
neschvaluje
- pojistnou smlouvu na odpovědnost zaměstnanců a zastupitelů
bere na vědomí
- harmonogram dostavby ZŠ/MŠ Kařez, p.o.

SLOVO ZÁVĚREM
Dovolím si opět vyzvat všechny občany, kteří by měli zájem zde uveřejňovat své články či jakékoli postřehy
a podněty, ať se nám prosím nebojí ozvat a navázat tuto spolupráci, děkuji.
Václav Krofta

RYCHLÉ ODKAZY

Vizitka obce
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný
zdarma na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok
číslo vydání 2/2021 ze dne 9.4.2021
náklad 300 ks

