KAŘEZ

Ročník 2021
Číslo 3
vyšlo 12.7.2021 – Zdarma

Oficiální zpravodaj obce
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V obci Kařez je tradicí vítat nové občánky, kteří se narodili během předcházejícího roku. Tato akce se musela přeložit až na červnový
den, neboť vzhledem ke covidovým opatřením se dříve nebylo možné sejít a děti přivítat. V roce 2020 se v naší obci narodilo celkem
8 dětí, z toho 4 dívky a 4 chlapci – Veronika Kudelová, Emily Ungrová, Šimon Bejček, Filip Dohnal, Rozárie Chaloupková, Lucie
Matoušová, Pavlína Jonáková, Amálie Jiránková, David Huml a Zdeněk Nešpor.
Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo dne 26. 6. 2021 od 15 hod. Po tradičním projevu pana starosty a přivítání přišly malým
občánkům zarecitovat děti ze ZŠ a MŠ Kařez. Maminky obdržely květinu, děti hračku a rodiče se zapsali do pamětní knihy.
Václav Krofta
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překážková dráha,

DĚTSKÝ DEN
TJ Sokol Kařez jako každý rok tak i letos uspořádal Dětský den
pro nejmenší obyvatele. Akce se uskutečnila u sokolovny dne
26. 6. 2021 od 10 hod. Na Dětský den se dostavilo 47 dětí se
svými rodiči a prarodiči (to je velice hezké číslo, neboť ten samý
den vycestovali malí hasiči na soutěž a další mládež odjela na
soustředění s Tancvič). Z toho vyplývá, že jinak by bylo na
Dětském dni ještě o cca 30 dětí více. Pro děti byly připravené
tradiční soutěže jako je člunkový běh, jízda na kole/koloběžce,

střelba se vzduchovky,

skákání v pytlích, střelba lukem, prohazovačky atd. Děti zaujal
také skákací hrad, který zajistila paní L. Zdvořáková.

stříkání vodou na plechovky,
Zpestřením dne bylo malování dětem na obličej.

Děti obdržely při vstupu pitíčka a za získané a vybojované body
obdržel každý drobnou pozornost. Poděkování patří všem
členům TJ Sokola Kařez a SDH Kařez za skvěle zvládnutou
akci.
Sokolící, hasiči a všichni dobrovolníci díky!
VK
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REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ

BRIGÁDA ZŠ A MŠ KAŘEZ
23. 8. OD 15:00 HODIN

NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU NOVÝCH TŘÍD
MŠ KAŘEZ, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942.

Vážení spoluobčané, v rámci stavby ZŠ a MŠ Kařez se od 1. 9.
2021 děti plnohodnotně vrátí do zrekonstruované budovy.
Vzhledem k tomu, že školní inventář a veškeré pomůcky jsou
umístěny v prostorách sokolovny a v budově OÚ v Kařeze, je
nutné toto zařízení vrátit a nainstalovat zpět do budovy školy.
Proto Vás chceme požádat, abyste přišli v co největším počtu na
brigádu, která se bude konat v pondělí dne 23. 8. od 15:00 hod.
Sraz bude před sokolovnou, kde se postupně rozmístíme a za
spolupráce místních dobrovolných hasičů, bude vše odvezeno a
nainstalováno na své místo v budově školy. Všichni jsou srdečně
vítáni. Práce je opravdu hodně a se zaměstnanci školy budeme
mít pouze týden na přípravu ke znovuotevření zrekonstruované
školy a školky. Moc děkujeme za Váš čas a zájem a za Vaši
účast.
Václav Krofta

OBECNÍ SOKOLOVNA A
SADOVÉ ÚPRAVY
Dne 30. 6. 2021 končí vlastní stavební práce na výše uvedeném
projektu týkající se nástavby MŠ. Nadále bude probíhat
samostatný stavební projekt rekonstrukce prostor na byt
školníka. Stavební povolení v právní moci již bylo vydáno.
Projekt jako takový má ještě další fáze, které se budou řešit po
ukončení stavební části. Jedná se o vybavení gastro do kuchyně
školy a výdejny jídla v patře či zařízení sklepních prostor na
sklady se škrabkou na brambory a dalším.
V srpnu budovu čeká nastěhování novým nábytkem do částí
realizovaných z výše uvedené dotace. Původní nábytek se do
školy bude vracet ze současných náhradních prostor za pomoci
brigády JSDHO Kařez a dalších dobrovolníku viz navazující
informace v tomto zpravodaji. Všichni se již těšíme na uvítání
školáků a dětí z mateřské školy 1. 9. 2021. Tomuto datu bude
předcházet

slavnostní otevření ZŠ a MŠ Kařez, p. o.,
které se bude konat v úterý 31. 8. 2021 od
14 hod. Všichni občané jsou srdečně vítáni,
aby si prohlédli nově zrekonstruované prostory. Slavnostní
otevření započne přestřihnutím pásky a informacemi o průběhu
celkové rekonstrukce a nástavby budovy školy. Je připraven
kulturní program, občerstvení a oficiální prohlídka prostorů
školy s případným výkladem pro zájemce. Přijďte si školu
a školku prohlédnout a zahájit nový školní rok 2021/2022.
Ve vazbě na výše uvedené je třeba informovat veřejnost,
převážně maminky s malými dětmi, že se dne 5. 7. 2021
oficiálně otvírá dětské hřiště u ZŠ a MŠ Kařez. Plot je již
hotový a nezbytné sadové práce také. Pan Hubáček, obecní
zaměstnanec již natřel, zkontroloval a opravil jednotlivé části
herních prvků. Všechny prosíme, aby se děti s rodiči pohybovaly
pouze v části hřiště, dokud nebude celá stavba plně dokončena.
Na dětském hřišti nikomu nic nehrozí, jelikož stavba je od hřiště
oddělena samostatným plotem.

U obecní sokolovny po ukončení projektu přístavby skladu
tělocvičného nářadí probíhají sadové úpravy, které jsou v tento
moment rozpracované a budou během léta ještě pokračovat.
Podél cesty k bytovkám u sokolovny se dostaví opěrná zeď
z gabionů, aby se zamezilo sesuvu půdy. Osadí se také
půdopokryvnými rostlinami. Navazující část za studnou bude
taktéž takto osazena, následně v daném místě bude vyset trávník.
Část za přístavbou je již osazena. Prosíme občany o trpělivost
s touto úpravou, chceme učinit tento prostor přívětivý
a upravený.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

OPRAVA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V OBCI KAŘEZ
Navazuji na článek z minulého čísla, kde obec informovala
o opravách místních komunikací v obci. Část ze slíbeného je již
hotova. Jedná se především o celou místní komunikaci (dále jen
MK), která vede k obytným domům v části nad Bouchalkou, dále
o MK vedoucí mezi rodinnými domy proti benzínové pumpě.
Práce dále postupují celkovou opravou chodníku při komunikaci
III třídy na Cheznovice, kde se práce právě dokončují a v době,
kdy vyjde toto číslo již budou hotové. Před námi jsou také místní
opravy výtluk, které již bude dělat pan Hubáček sám. Obec za
tímto účelem pořídila pěchovací vibrační desku, aby bylo možné
tyto úpravy dělat operativně bez pomoci dalších firem.
Zmiňované výtluky obec opraví během letních prázdnin.
Důvodem prodloužení oprav je skutečnost, že obecní
zaměstnanci nyní musejí posekat a shrabat trávu v celé obci
a samozřejmě zamést. Následně dojde na zmíněné opravy výtluk.
Z tohoto důvodu žádáme všechny obyvatele o trpělivost
a toleranci.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce
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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
V OBCI KAŘEZ
V minulých dnech celou naší republiku zasáhly velké deště
a bouřky, které neminuly ani naší obec. Přívalové či déle trvající
deště naplnily vybudovaný poldr u propustku pod kolejemi
železnice. Propustek již nebyl schopen vodu zadržet a ta se
rozlila do vsi i do naší budovy školy. Bylo nutné čerpat vodu ze
sklepů a uklízet nahromaděné bahno. Nejhůře byla zasažena část
vsi.
V tomto směru je třeba poděkovat hasičům z JSDHO Kařez za
kvalitní zásah a pomoc občanům.

S tímto souvisí skutečnost, že obec nechala v loňském roce
vybagrovat koryto Zbirožského potoka, což zamezilo zatopení
domů v částech obce bezprostředně sousedících s potokem. Již
dnes je však patrné, že
vybagrované koryto se
opět zanáší a zvolené
řešení
má
pouze
krátkodobý charakter.
Z tohoto
důvodu
apelujeme na občany
a zároveň je žádáme
o součinnost
při
dopracování projektu
protipovodňových
opatření obce Kařez,
který je několik let
rozpracovaný
a řeší
komplexní odvodnění
obce
a zamezení
záplavám. Projekt byl
ale
pozastaven
z důvodu nesouhlasu
několika
jedinců
s touto
úpravou,
jelikož
některým
občanům zasahuje do
zahrad v místě, kudy
protéká potok či má
být řešen další poldr.
Je zřejmé, že je třeba
se semknout a věc
vyřešit,
jelikož
záplavy se stupňují
a jsou rok od roku

horší. Je nutné situaci řešit včas, než dojde ještě k větším škodám
na majetku, nedej bože na životech. Všichni to slyšíme z médií
a dokud se nás to nedotkne, tak se nepohneme a nebudeme řešit.
Z tohoto důvodu obce Kařez žádá spoluobčany o spolupráci při
dopracování protipovodňových opatření pro celou obec
komplexně. Dílčí opatření nemají smysl. Poslední záplava měla
povodňový stupeň 3, což není zcela málo. Příště to může být
horší. Obec Kařez bude postupně svolávat občany z postižených
částí k jednání o možnostech řešení s projektantem, který s námi
celý projekt řeší. Ještě jednou všem děkuji za spolupráci,
vzájemnou ohleduplnost a vstřícnost.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

ZVONY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
O odpadovém hospodářství jsem informoval v předchozích
číslech Zpravodaje. Na úvod tohoto článku chci velice poděkovat
všem, kteří třídí odpad. Tohoto odpadu naše obec produkuje
každým rokem řádově o 5 tun více, což je výborné, neboť tím
produkujeme méně komunální odpadu. Jsem si vědom toho,
že v některých částech obce již zvony bohužel nedostačují,
odpad se u nich hromadí a nevypadá to hezky. Jak jsem již
informoval minule, v rámci tohoto tříděného odpadu je naše obec
ve sdružení Polygonu. Je to ekonomicky výhodnější, než
kdybychom si kontejnery vyváželi sami. Náklady by v tomto
případě byly dvojnásobné, což by se projevilo v důsledku obecně
závazné vyhlášky, kde bychom navýšili nám občanům poplatek
za odpad. Z toho ale plyne, že jsme trochu „rukojmí“ tohoto
sdružení a musíme tolerovat, že občas zvony nejsou vyvezené
v četnosti, jak by měly. Druhá věc je, že někteří občané nedokáží
sešlapat separovaný odpad a nahází ho do zvonů, což zabírá
velké místo a zvon je hned plný. Nejhorším nešvarem
samozřejmě je, že někteří občané jsou bezohlední a tříděný
odpad jen položí ke zvonu a vlastně vzniká černá skládka. Chci
informovat občany, že ke zvonům na tříděný odpad budou
nainstalovány kamery, které budou monitorovat hlavně to, aby
se nedělala u zvonů černá skládka a nevyhazovaly se tam
odpadky, které do zvonů nepatří (jako například, elektroodpad,
koberce a vše, co se prostě někomu nehodí…).

V současné době jsem požádal Polygon, aby nám umístili
do obce další zvony na tříděný odpad. Konkrétně by mělo být
další hnízdo na obytné zóně (tak, jak se obytná zóna rozrůstá, si
uvědomujeme, že již stávající tři zvony nestačí). Další hnízdo
potřebujeme umístit pro obyvatele u hlavní silnice směrem
ke konci obce k okálům, neboť zde je to velmi potřebné. Bohužel
v těchto místech nemá obec žádný pozemek, kam by se zvony
mohly umístit a bohužel jsme se ani nedohodli se soukromými
vlastníky, kteří by nám pozemek pro tento záměr pronajali.
Václav Krofta
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KANALIZACE A STOČNÉ
Toto téma je pro obec velice zásadní a patří zřejmě
k nejproblémovějším záměrům, a to především kvůli technické
a finanční náročnosti. Proto si ho v tomto článku dovolím
v širším kontextu rozvést.

Současný stav
Určitě je Vám všem známo, že v obci se nachází kanalizace,
která je tzv. jednotná. To znamená, že kanalizací, která ústí do
Zbirožského potoka, je odváděna voda dešťová a splašková.
Obec Kařez má 7 volných vyústění. V roce 2011 byla v obci
vybudována čistírna odpadních vod, do které je svedena celá
nová obytná zóna pod Ovčínem a také jedna třetina obce (celá
levá strana domů od restaurace ke kostelu). Tato čistírna je
v současné době již úplně přeplněna a již do ní nelze vpustit
žádné další splašky.

Nutné úpravy kanalizace
Je zřejmé, že obec bude muset do budoucna vybudovat a vyřešit
kompletní odkanalizování obce, a to jak výstavbou nové dešťové
kanalizace, tak samozřejmě splaškové kanalizace. Ta bude
svedena do nové či rozšířené čistírny odpadních vod. Je logické,
že dokud nebude vybudována a položena v zemi nová
kanalizace, nelze opravovat chodníky a místní komunikace a vše
s tím spojené, neboť by to byly zbytečně vynaložené náklady.
V současné době obec nechala zpracovat studii, která se stále
dolaďuje a připomínkuje, protože naše obec je výškově různě
položena a není možné vyřešit, aby kanalizace byla gravitační
a spádová. Nechceme dopustit, aby někteří občané, kteří
jsou/budou výškově položeni pod kanalizací, byli nuceni
přečerpávat splaškové vody a tím by se jim navýšily provozní
náklady. Proto se obec bude snažit vyřešit gravitační kanalizaci
a docílit vybudování lokálních obecních přečerpávacích stanic,
z kterých by následně splašková voda tekla do centrální čistírny
odpadních vod. Tato akce bude skutečně velice časově, technicky
a finančně náročná. Současná studie je kalkulována na investiční
náklad 140 mil Kč. Samotná čistírna odpadních vod je za 40 mil
a vedení a položení kanalizace je za 100 mil. Kč. V nákladech
nejsou zahrnuty náklady na výkup či věcná břemena
u jednotlivých pozemků, přes které povede kanalizace. Dále
nejsou zahrnuty náklady na budoucí opravy komunikací
a chodníků v místech, kde opět kanalizace povede. Celá akce
bude rozdělena do několik etap. První etapou bude vybudovat či
rozšířit ČOV. Druhou etapou bude vybudovat kanalizaci pro část
obce od pravé strany Cheznovické mezi hlavní a sokolovnou.
Třetí etapou bude odkanalizovat ves a domy směrem na
Cheznovice – zde bude nutná lokální přečerpávací stanice.
Čtvrtou etapou by bylo odkanalizovat domy od levé strany státní
silnice včetně Sedmidomí a okálů – zde by byla opět lokální
přečerpávací stanice pro tuto část. V neposlední řade je nutné
zaměřit se na odkanalizování částí obce jako je Pětidomí a Malý
Újezd. Zde bude nutné vytvořit individuální čistírnu odpadních
vod, do které by byly odváděny splaškové vody z těchto částí
obce Kařez.

Platby za stočné
Výchozí částka za stočné je stanovena na 35 Kč/m 3, stejně jako
v roce 2020. Tato částka je dána Vyhláškou Ministerstva
zemědělství na jednoho občana (bez ohledu na to, kdo odebírá či
neodebírá obecní vodu).
Protože ne všichni občané jsou napojeni na obecní kanalizaci
nebo ČOV, je v současné době zaveden systém různých typů
plateb za stočné. Je to z toho důvodu, abychom dostáli všem
hodnotám a parametrům a také legislativním požadavkům od
Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Občané, kteří jsou napojeni na obecní kanalizaci a současně
využívají vlastní jímku tak mají povinnost hradit platby za stočné
a současně povinnost vývozu jímky jedenkrát za rok. Z tohoto
důvodu se typy nákladů na stočné dají roztřídit do třech
kategorií.
a) Občan, který je napojen na ČOV, hradí celých 35 Kč/m3.
b) Občan, který není napojen ani na ČOV ani na obecní
kanalizaci, která je zakončena volnou výustí, musí doložit do 30.
6. stávajícího roku na OÚ v Kařeze prohlášení, jak nakládá
s odpadními vodami. Musí doložit výkaz o vyvážení a doklad,
kam je zaústěn přepad splaškové vody, nebo vodoprávní
povolení na vlastní ČOV.
c) Občan, který je napojen na obecní kanalizaci, která je
zakončena volnou výustí, hradí 17,50 Kč/m 3 a obec
dofinancovává zbylou polovinu ve výši rovněž 17,50 Kč/m 3. Pro
tuto skupinu ale opět platí povinnost nechat si svoji jímku či
žumpu vyvézt 1x za rok a potvrzení doložit do 30. 6. aktuálního
roku na OÚ v Kařeze.
Dovolte mi podotknout, že situace se v tomto hospodářství
značně změnila. Jako malý kluk si pamatuji, že dříve tato
problematika nemusela být řešena. Současná kanalizace v obci se
vybudovala svépomocí (za což patří našim předkům velké díky
a uznání) a každý se mohl napojit. Nikdo neřešil, jaké množství
kam teče a jaké jsou hodnoty vypouštěných vod z jednotlivých
domů.
Pamatuji si, že jsme jako malé děti chytaly ryby a raky v potoce
a voda byla naprosto průzračná. Doba se však mění. Je to dáno
vývojem a pokrokem naší společnosti. Dříve nebylo tolik
saponátů a chemikálií, které dnes ovlivňují a ohrožují celkové
životné prostředí. Proto jsou dnes podmínky nakládání
s odpadními vodami daleko náročnější a tvrdší. Vše je
monitorováno a sledováno, neboť zákony jsou přísnější.
Například je dnes povinností každého zadržovat své dešťové
vody na svém pozemku. Při vypouštění splaškových vod je
každý též povinen prokázat, jak s nimi nakládá.
Osobně se domnívám, že tato problematika bude hlavním cílem
a bodem dalšího zvoleného zastupitelstva, neboť je opravdu
časově i finančně náročná. V říjnu 2022 proběhnou nové volby
do obecního zastupitelstva, a ať už dopadnou jakkoli, bude se
nové zastupitelstvo muset úpravami kanalizace zabývat.
Václav Krofta

VÝSTAVA CHOVATELŮ –
20. - 21. 8. 2021
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kařeze pořádá
každým rokem v naší obci Výstavu drobného zvířectva. I letos
proběhne akce u hasičské zbrojnice v centru obce. Výstava se
uskuteční od pátku 20. 8. od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu
21. 8. od 8:00 do 15:00 hod. Vystavovat se budou králíci, holubi
a drůbež. Je zajištěno občerstvení a bohatá tombola. Přihlášky je
možno podávat do 15. 8. 2021 prostřednictvím zocschkarez@seznam.cz nebo na tel. č. 728363248. Všichni jsou
srdečně zváni. Těšíme se, že občané podpoří tuto akci svojí
účastí.
Václav Krofta
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BEROUNSKÝ DRAK 3.-5. 9. 2021
Tento rok se s posádkou ,,Kařezáci“ již potřetí zúčastníme
16. ročníku tohoto závodu, určeného pro amatérské, firemní
a soukromé FUN posádky. Závody budou probíhat ve dnech 3.
a 4. 9. 2021 v kempu Na hrázi na řece Berounce v Berouně.
Závodu se bude účastnit přibližně 40 posádek, tak jako každý
rok.
Co vlastně jsou dračí lodě?

Je to posádka maximálně dvaceti pádlujících v sedě. Deset
pádluje napravo a deset nalevo. Bubeník sedí na špičce a jeho
údery do bubnu udávají rytmus pádlování. Kormidelník stojí
na zádi a určuje směr. V našem případě je to přidělený ,,profík“,
neboť zodpovídá za loď. V minulých letech jsme nebyli nejlepší,
ale ani jsme se neumístili na těch nejhorších místech. Naše motto
bylo tolikrát omílané: ,,Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
S dobrou partou záleží na tom se sejít, posedět, zazávodit si
a udělat si příjemný sportovní víkend. Sehranost a spolupráce
týmu převyšuje individuální výkon. Společný úspěch v závodě
pak znamená společnou radost a oslavu. Posádka dračí lodě
na tento ročník je zajištěna. Kdyby se ale přesto chtěl někdo
zúčastnit jako náhradník, bude každopádně vítán.
Chtěla bych poděkovat obci Kařez za poskytnutí příspěvku
k pronájmu ,,dračí lodě“ ve výši 6.666 Kč. Poděkování patří také
místním dobrovolným hasičům za veškeré projevené úsilí
a vykonanou práci při zajištění minulých a při přípravě tohoto
ročníku. V neposlední řadě patří poděkování všem, kteří se této
krásné akce účastní, ať již povzbuzováním a fanděním na místě,
nebo zakoupením či přípravou dobrého občerstvení, třeba
i nezdravého.
Závěrem:
Ahoj,
s pádlem
v ruce
se zase
po roce
sejdou ,,Kařezáci“ na tradičním místě.
Přijeďte fandit Kařezáci!
Vodáckým Ahoj Vás zdraví Pavla Urxová

UKLIDÍME ČESKO – 18. 9. 2021
V roce 2019 se naše obec
poprvé přihlásila do soutěže
Uklidíme Česko. V ten rok
přišlo zhruba 40 dobrovolníků a
během třech hodin se nasbíralo
v různých částech obce více než 12 tun odpadu všeho druhu.
Minulý rok se tato akce nekonala kvůli pandemii.
Předpokládáme, že letos již pandemická situace dovolí tuto
veřejně prospěšnou akci konat. Vyzýváme občany, kteří budou
mít chuť, čas a zájem, a kterým není lhostejná situace ohledně
životního prostředí, aby se dostavili dne 18. 9. 2021 v 10:00 hod
před obecní sokolovnu. Všichni obdrží rukavice a pytle a
rozdělíme si části obce pro sběr a úklid obce. Přibližně okolo
poledního si opět u sokolovny opečeme vuřty, napijeme se piva a
limonády. Všichni jsou vítáni.
Václav Krofta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
ŘEDITELE ZŠ A MŠ KAŘEZ
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kařez ze dne 7. 6.2021,
č. usnesení 5/2021 vyhlašuje obec Kařez k o n k u r s na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kařez, p. o.
Kvalifikační předpoklady uchazeče: Vzdělání a pedagogická
praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a
souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav.
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do
20. 7. 2021 do 15:00 v obálkách označených „KONKURS –
NEOTEVÍRAT“ na adresu: Obec Kařez, Kařez 28, 338 08
Náležitosti přihlášky:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
podle typu školy nebo školského zařízení, pro které je konkurs
vyhlašován (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
vysvědčení o maturitní zkoušce, případně absolutoriu)
Doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním
zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe
Životopis
Návrh koncepce dalšího rozvoje ZŠ a MŠ Kařez, p. o.
Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče
k výkonu vedoucí funkce

VŘ NA ŠKOLNÍKA/ŠKOLNICI
A UKLÍZEČKY/UKLÍZEČE
V ZŠ A MŠ KAŘEZ
Obec Kařez ve spolupráci s kařezskou školou tímto vyhlásilo
výběrové řízení pro 1x pracovní místo na pozici školníka a pro
1x pracovní místo na pozici uklízečky v ZŠ a MŠ Kařez, p. o.
Jak již bylo inzerováno v minulém čísle Zpravodaje, tyto dvě
pracovní pozice spolu velmi souvisí, proto je výhodou případné
propojení (manželé, druh/družka, atd.). K těmto nově
vytvořeným pracovním místům náleží možnost využít obecní byt
(nový byt pro školníka 2+kk) nacházející se v budově základní
školy za nájemné.
Přihlášky na tato dvě pracovní místa zasílejte na adresu
Obecního úřadu v Kařeze, Kařez č.p. 28, 338 08. Přihlášky je
nutné doručit do 20. 7. 2021 do 14:00 hod.
Podmínky výběrového řízení:
K přihlášce do výběrového řízení je od jednotlivých uchazečů
nutné doložit:
a) školník/školnice:
- Výpis z rejstříků trestů
- Strukturovaný životopis
- Min. středoškolské vzdělání technického zaměření
- Manuální a technickou zručnost
- Řidičský průkaz skupiny B
- Flexibilita
- Aktivní přístup k práci
- Ochotu učit se novým věcem
Poznámka: Pracovní pozice školníka bude rozdělena na dvě
pracovní zaměření s celkovým plným úvazkem. Úvazek 0,4 bude
využit pro potřeby školy a školky a úvazek 0,6 bude sloužit pro
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potřeby obce Kařez. Platové podmínky a zařazení budou dle
platných tarifních tříd a vyhlášky MF.
b) uklízeč/uklízečka:
- Výpis z rejstříků trestů
- Strukturovaný životopis
- Dosažené vzdělání
Platové podmínky a zařazení budou dle platných tarifních tříd a
vyhlášky MF.
Na jednání výběrové komise k osobnímu pohovoru (pro obě
dvě pozice) se dostavte dne 20. 7. 2021 v 16:00 hod. do
budovy Obecního úřadu v Kařeze (1. patro).

VŘ NA PROVOZOVATELE
RESTAURACE V SOKOLOVNĚ
Obec Kařez vyhlašuje výběrové řízení pro nového provozovatele
v restauraci v sokolovně za nájemné 3000Kč/měsíc. Pronajímané
prostory je možné po proběhlém výběrovém řízení začít využívat
okamžitě.
Podmínky výběrového řízení:
K přihlášce do výběrového řízení je od jednotlivých uchazečů
nutné doložit:
- Výpis z rejstříků trestů
- Strukturovaný životopis
- Dosažené vzdělání
- Praxe v oboru pohostinství a gastronomie
- Navrhovaná provozní doba restaurace
- Návrh jídelního lístku a dalšího sortimentu
- Navrhované služby a celkové využití restaurace, případně
prostorů v sokolovně
Vaše přihlášky zasílejte na adresu Obecního úřadu v Kařeze,
Kařez č.p. 28, 338 08. Přihlášky je nutné doručit do 20. 7. 2021
do 14:00 hod.
Na jednání výběrové komise k osobnímu pohovoru se
dostavte dne 20. 7. 2021 v 17:00 hod. do budovy Obecního
úřadu v Kařeze (1. patro).
Poznámka: Pracovní místo školníka, uklízečky a provozovatele
v sokolovně je možné kombinovat a mohou se přihlásit stejní
uchazeči na jednotlivé pozice.

HLEDÁNÍ ZTRACENÉ MINULOSTI
Paní PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská pracuje od roku 2020 v ZŠ
a MŠ Kařez. Ve svém volném čase se zabývá regionální historií,
ale také vytvářením rodokmenů pro rodinu a přátele.
Proč se zabýváš právě historií?
Začalo to asi před pěti lety, kdy jsem si vybírala téma diplomové
práce. Zaujala mne „Historie vzdělávání v obci XY“. Konkrétní
obec byla na našem vlastním výběru, a tak jsem začala pátrat
po historii vzdělávání ve Volduchách.
Jak probíhá takové pátrání?
Nejdřív jsem hledala literaturu nebo podobné práce pro inspiraci.
Obrátila jsem se i na Státní okresní archiv v Rokycanech. Tam
mi hodně pomohli a poradili. Zjistila jsem, že jsou tam skryty
poklady, o kterých nemáme tušení.

Jaké poklady máš na mysli?
Například osobní karty učitelů z 20. a 30. let 20. století, kde je
uvedena nejen praxe a vzdělání, ale i údaje o rodině. Našla jsem
taky žádosti o finanční příspěvky nebo o přeložení na jiné místo.
Učitelé dostávali např. „drahotní příspěvky“ během krize nebo
za války. V archivu jsou i nějaké fotografie, ale moc jich není.
Takže jsi procházela stovky listin?
Ano, prošla jsem doslova miliony stran matrik. Naštěstí jsou tyto
materiály dnes vzhledem k digitalizaci přístupné každému
z domova. Plzeňský a Karlovarský kraj má díky bavorskému
partnerovi zdigitalizovány i obecní, školní a spolkové kroniky.
K dispozici jsou i údaje ze sčítání lidu a mnoho dalšího.
Vybavíš si nějakou „perličku“, na kterou jsi při svém pátrání
narazila?
Zaujala mě třeba neobvyklá jména a příjmení. V 19. století by asi
nikdo nečekal Šreka nebo Thora. Krásná jsou příjmení
Jednorožec a Srdínko. V křestních jménech to byl např. Hyacint
nebo Dionýsos, u žen Benigna, Scholastika nebo Mandelena.
Ty jsi pátrala po historii vzdělávání ve Volduchách. Je něco,
co Tě překvapilo?
Bylo to určitě období 1. světové války. Panovala velká bída, pan
řídící psal např., že není možné očekávat velké výsledky
ve vzdělávání, když děti chodí do školy otrhané a hladové. Žáci
museli s panem učitelem chodit sbírat kopřivy, malinové a
ostružinové listí, ale taky vybírat ošacení, boty, papír nebo
vlněné látky. Učitel míval v té době na starost i soupisy obilí,
brambor a dobytka. Rekvírovalo se i nářadí nebo kostelní zvony,
ke konci války to byly i kliky z oken. Všechno se posílalo
rakouské armádě.
Mimochodem, zjistila jsem i, že mezi Volduchy a Kařezem
existuje propojení v osobě řídícího učitele Řehoře Krbečka.
Pocházel ze Strunkovic nad Blanicí, prošel několik škol v našem
kraji, dlouhá léta učil v Rokycanech a v letech 1912 – 1914
působil v Kařezu. Odtud odešel do Volduch, kde roku 1919
zakončil své pedagogické působení.
Ty teď pátráš po historii kařezské školy, co už jsi objevila?
Mám pročtené kroniky, kde jsou základní informace o počtech
žáků, učitelích, školních akcích. Při příležitosti slavnostního
otevření zrekonstruované budovy bych ráda uspořádala malou
„výstavu“ pro občany Kařezu. Bohužel mám zatím jen málo
fotografií. Pokud by bylo možné touto cestou oslovit občany
nebo bývalé žáky všech věkových kategorií, uvítala bych, kdyby
se mi ozvali ti, kteří mají staré školní fotografie, dokumenty nebo
vysvědčení.
Věřím, že se někdo se zajímavými vzpomínkami najde a
na výstavu se moc těším. Až budeš hotová s kařezskou
historií, po čem budeš pátrat dál?
Chci se pustit do hledání ovčáckých rodů, jejichž členové
působili v panských ovčínech, které byly v okolních obcích
hojně rozšířeny v průběhu druhé poloviny 17. a v 18. století.
V tom případě Ti přeji úspěšné pátrání a těším se, že o tom
třeba jednou vydáš knížku.
Rozhovor s paní PhDr. Mgr. Lenkou Čarnogurskou vedla Mgr.
Alena Hybnerová
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KRÁTKÁ HISTORIE JEDNOHO
ODDÍLU...
Začalo to před šesti roky. Školní děti
tehdy nechodily do Sokola (ale přešly
k hasičům)
a z důvodu
množství
zájmových kroužků, které naplňovaly
jejich odpolední program, bylo třeba to
respektovat. Takže jsem se rozhodla začít
od začátku a základnu dětí si postupně
vytvořit.
Založíme
oddíl
cvičení
maminek s dětmi! To je celkem jednoduché, ale nejsou lidi,
jediný zájem na uskutečnění mám já, takže se ujímám cvičení.
Mělo by to být zajímavé a pro děti i maminky prospěšné, takže
prohlížím internet, kde ale víc, než náplň cvičení jsou ceny
za jednu hodinu.
Pro první a potom každou další hodinu mám napsaný manuál
činností, abych neimprovizovala na místě. Vím, že to není
světoborné, ale děti i maminky se rádi setkávají a je to příjemná
změna v jejich každodenním programu. Sokolovna má prostor,
který děti doma nemají, mohou tu běhat i křičet a hodně to
využívají! A navíc mohou i něco vyzkoušet a naučit se.
Ze začátku máme k dispozici jen univerzální nářadí jako žíněnky,
míče velké i malé, branky na florbal, lavičky, strachový pytel,
lano, které využíváme procvičování chůze, švihadla, obruče.
Hledám všechny dosažitelné informace o cvičení, hledám další
inspiraci a proto se ohlásím v Sokole Rokycany, navštěvuji
hodinu cvičení maminek s dětmi a obdivuji zájem rodičů
o cvičení. Sokolovna je plná nejen rodičů, ale i prarodičů.
S dětmi cvičí kromě maminek i dědečkové a babičky
a k dispozici je několik zajímavých rekvizit, takže cvičení je
pestré a je vidět, že tam všichni chodí rádi! Zaznamenávám si
nápady, jak zlepšit cvičení a co koupit pro zpestření dětem.
Začínáme se třemi, později se čtyřmi, pěti maminkami s dětmi.
Z žíněnek a dalšího nářadí děláme dráhy na podlézání,
přeskakování, chůzi po laně a využíváme všechno jednoduché
nářadí, které máme k dispozici.
Neskromně doufám, že se cvičení ujme někdo mladší, kdo bude
mít zájem o cvičitelský kurz, ale to vůbec nehrozí. Takže
se snažím, aby cvičení bylo zajímavé a respektuji, že ne vždy
mají všechny maminky čas přijít. Každou hodinu fotografuji,
na dětech je čas nejvíc vidět. Děti dělají viditelné pokroky, vždy
po počátečních rozpacích z prostoru a kolektivu se výborně
adaptují a sál sokolovny je jejich.
Po dvou letech vybírám ty nejlepší fotografie a nechávám udělat
dvě alba jako vzpomínku na začátky tohoto oddílu. Alba jsou
v archivu Sokola a byla předložena na výstavce fotografií
ke 100. výročí Sokola Kařez v roce 2019. To jsme už byli pro
nejmenší děti vybavenější, zakoupili jsme set barevných prvků,
ze kterého sestavujeme “opičí” dráhu. Set má úspěch u dětí a líbí
se i maminkám.
Uvědomovala jsem si, že cvičení dětí chybí profesionální nebo
alespoň školený přístup. A tak jsem velice uvítala, když
se laskavě ujala úlohy cvičitelky paní učitelka z mateřské školky.
Cvičení bylo obohaceno novými prvky. Především to byla
básnička na úvod cvičení k pozdravu při nástupu a pak hudba
s básničkami a písničkami k jednotlivým činnostem.
Postupně se stával náš oddíl známější a hlásily se k nám
i maminky z okolních obcí. Počet maminek vzrostl na 13 v roce
2018 a v roce 2020 už jsme měli 17 maminek a 17 dětí. Členská
základna Sokola počítala ve statistice do té doby s maminkou
a dítětem jako jedním členem a od tohoto roku bylo i dítě členem
Sokola, takže členská základna nám vzrostla velice sympaticky.

V roce 2019 se konečně podařilo, že dvě maminky vzaly vedení
cvičení s dětmi za svůj úkol, absolvovaly s úspěchem cvičitelský
kurz a od roku 2020 cvičení s dětmi vedou.
Takže tím vlastně můj úkol úspěšně skončil. Vše je tak, jak má
správně být, aktivity se rozběhly, fungují, o cvičení je zájem,
i když po covidových restrikcích nastal letos výpadek členek.
Převzetí cvičitelek oddílu dětí z řad maminek byl rozhodující
moment, aby se tento oddíl osamostatnil a zaujal pevné místo
v nabídce sportů našeho Sokola. A jsem přesvědčena, že bude
fungovat i nadále!
Začali jsme tím sestavovat novou partu mladých lidí, kteří mají
společný zájem, rádi se vidí a kteří chtějí dělat trvalou a velice
cennou aktivitu pro sebe i pro děti. Když máte dobrý kolektiv
lidí, je to polovina úspěchu. Navíc můžete objevit při cvičení
netušený talent svého dítěte, dítě by mělo mít možnost vyzkoušet
nejrůznější aktivity, aby se jeho skrytý talent projevil. Kdoví, jak
talentované předky jsme měli.
A návyky dětí jsou důležité. Pokud jsou to návyky sportovní
(nebo event. i jiné), pak má dítě svůj volný čas smysluplně
naplněný. Dítě pak musí být láskyplně vedeno a úkol rodiče je
poznat, jaký talent je v jeho dítěti skrytý. Pokud talent objeví,
měl by ho podporovat!
A i když z dítěte žádný významný sportovec nebude, vyplatí
se sportovní návyky třeba jen k udržení pěkné postavy,
k ušlechtilé zálibě a k dobrému zdraví po celý život.
A pro to vše stojí zato se dětem věnovat, což především
znamená, věnovat jim svůj čas. To je nejvyšší dar, který můžeme
svým dětem dát. Žádná hračka, žádné dárky, ale čas společně
strávený! A ten máme všichni relativně stejný. A věřte mi,
na tento čas, prožitý se svými dětmi, budete vzpomínat nejvíc,
budete ho hodnotit ve stáří jako nejlepší léta svého života!
Víte, zprvu jsem předpokládala, že se můj (dle mého soudu)
“úžasný” plán rychle ujme a rychle začne fungovat s mnoha
zájemkyněmi. To se bohužel nestalo, ze začátku to zaujalo jen
pár maminek a teprve později začaly také dojíždět maminky
ze širšího okolí a vešli jsme jako oddíl ve známost. Trvalo to
několik let.
Asi tomu chyběly nové informační technologie, které vše
zrychlují. Možná bylo třeba informovat veřejnost novým
rychlejším způsobem a také využít nové metody a formy
činnosti. A mít navzájem bližší osobní kontakt – ten můj byl
přece jen se značným věkovým odstupem.
Cvičení pro děti je ale třeba dělat nejen pro jejich radost, ale
i se znalostí věci t.j. metodicky a výchovně co nejsprávněji. A to
je velká výhoda Sokola!
Sokol školí cvičitele k nejrůznějším sportům a vydává metodické
listy s návody, které jsou nápadité a podporují především
sportování dětí. Na sportování dětí je zaměřena i většina dotací,
a to jak Plzeňského kraje, které úspěšně využíváme, tak i nově
dotace z Národní sportovní agentury, která poskytuje peníze
sportovním spolkům ze státního rozpočtu.
Pokud si v Sokole naplánujete jakoukoliv činnost, nebo chcete
založit nový druh sportu, je aktivita ve vašich rukou! Je možno
zakoupit k tomu účelu vše, co si naplánujete. A pak je třeba
nadšený cvičitel (muži by byli neobyčejně potřební!) a děti, které
mají o sport zájem.
Samozřejmě je třeba ve finančním vypořádání vše doložit. Ale
iniciativa je ve vašich rukou.
Chtěla jsem tímto povídáním ukázat, že když chcete zavést
do života docela obyčejnou činnost, jako je cvičení maminek
s dětmi, takže i když je to užitečné, prospěšné i podporované,
trvá zařazení do společného života obce dlouhou dobu a je třeba
značné vytrvalosti i posedlosti a neustálé pečování, protože
v tom okamžiku jste jediní, kteří v uskutečnění věří. Jsem
přesvědčena, že pokud se maminky v Kařeze rozhodnou přihlásit
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do oddílu cvičení maminek s dětmi, budou v nejlepší
společnosti. Vše je pro vás už připraveno. Tímto vás maminky
zvu co nejsrdečněji do našich řad. Bylo by dobré mít další
cvičitelky, abychom vyhověli všem zájmům dětí tak jak
porostou. Vítáme nové nápady a osvícené jedince, kteří se chtějí
věnovat svým dětem. Všechny materiální prostředky, to je

vybavená sokolovna i sportovní nářadí na vás čekají. Pojďte
udělat z maminek, tatínků a jejich nejmladších dětí novou
sokolskou partu z Kařezu!
Tak to je vše, co jsem vám chtěla sdělit, jak jsem to prožívala já
a co nebylo vidět.
Eliška Troníčková, starostka TJ Sokol Kařez

9 / 20

NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE –
KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO V KAŘEZE
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kařezu je nejmladší církevní
stavbou na území okresu Rokycany. Pro jeho stavbu se rozhodli
věřící z Kařeza, Cekova a Kařízku, kteří se v roce 1933 sdružili
do Spolku pro postavení katolického kostela. Myšlenka na
stavbu se objevila po první světové válce, když si věřící stěžovali
na velkou vzdálenost mýtského kostela. Účelem spolku bylo tedy
postavit, vybavit a udržovat kostel v Kařeze. Největší úskalí
představovalo získání peněz. Ty členové získali prostřednictvím
sbírek, darů, členských příspěvků, z výnosu kulturních akcí a
částečně si je i zapůjčili. Dřevo na stavbu zdarma dodali Josef
Colloredo-Mannsfeld a arcibiskupské lesy v Rožmitále. Cement
darovala Královodvorská cementárna a vagónem vápna přispěla
firma Tomášek z Karlštejna. Královodvorská železárna věnovala
ze zrušené nemocniční kaple oltář, zařízení do sakristie, lavice,
klekátka a malovaná okna. Z darů pocházelo dále plátno pro
vnitřní výzdobu kostela, obraz sv. Jana Křtitele, harmonium a
množství drobných bohoslužebných předmětů. Díky pomoci
plzeňského arciděkana Aloise Černého se členům spolku
podařilo v Plzni koupit obraz sv. Jana Nepomuckého a zajistit
renovaci obrazů pro hlavní oltář. Oltářní obrazy byly až do roku
1947 uloženy v plzeňském františkánském klášteře.

Kostel byl postaven podle plánů architekta Josefa Kunce z
Berouna. Stavební práce byly zahájeny 19. 7. 1940 svozem
ornice a o dva dny později byl posvěcen základní kámen. V září
1940 již stály obvodové zdi a práce pokračovaly až do května

1942, kdy byly výnosem říšského protektora zakázány veškeré
stavby, pro něž nebylo vydáno zvláštní povolení. Až po třetí
žádosti mohla být v srpnu 1943 dokončena střecha, ale pak se
práce opět zastavily. Teprve po osvobození v roce 1945 mohla
stavba kostela pokročit. Byl celý omítnut a dokončen jeho
interiér, zejména kazetový strop, dlážděné podlahy, vnitřní
výzdoba a žebříkové schody na věž. 14. 5. 1947 byl z Plzně
přivezen hlavní oltář, který se skládá z pěti obrazů, sv. Anny, sv.
Josefa, sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Kolaudace proběhla 16. 5. 1947 v 10:00 hodin prelátem a
generálním vikářem Bohumilem Opatrným. Členové spolku se
ještě pokoušeli vybudovat v Kařeze hřbitov, to se jim však již
nepodařilo. I po rozpuštění spolku na konci roku 1954 se věřící o
svůj kostel starali a sami si financovali opravy. Dne 16. 12. 1956
byl vysvěcen zvon o hmotnosti 32,5 kg.

Maďarský nápis na něm svědčí o tom, že byl roku 1929 odlit
v Budapešti.
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Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kařezu je prostou,
neorientovanou stavbou s kněžištěm na jihovýchodní straně.
Ze vstupního průčelí vyrůstá hranolová věž, krytá jehlancovitou
střechou. Nyní je filiálním kostelem farnosti Rokycany.

POZVÁNKA NA BESEDU SE
SENIORY
Dne 30. září od 18:00 hod. se v prostorách knihovny Obecního
úřadu v Kařeze bude konat beseda seniorů se zástupci Policie
ČR, ÚO Rokycany. S cílovou skupinou bude policejní
preventistka rozebírat trestnou činnost – příklady z praxe
z území okresu Rokycany, kdy se právě senioři stali obětí
protiprávního jednání. Policistka ze Služby kriminální policie
a vyšetřování Rokycany z oddělení obecné kriminality přiblíží
činnost z oblasti pátrání po osobách. Cílem besedy je upozornit
občany seniorského věku na bezpečnostní rizika (na ulici,
v dopravě, doma, v obchodě, v kyber prostoru…), a co nejvíce
tak minimalizovat možnost, že se stanou obětí protiprávního
jednání.
Hana Kroftová a Lenka Vlčková

Sbírky z kostela slouží k dobrým věcem např. oprava
vzduchového pohonu varhan, která byla předělána na elektrický.
Dále pak v loňském roce daroval náš kostel částku 6000Kč pro
Hospic Lazar Plzeň. Tímto chceme poděkovat všem, kteří
přispěli a přispívají na náš kostel.
Pavel Pražský – kronikář, informace podala paní J. Vlčková
Čerpáno: Text historie 1. 8. 2015 - Jiří Špaček (s využitím
informací farnosti Rokycany)
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KAKTUSY
O tento koníček se s námi podělila paní Alena Dvořáčková z
Kařeza. Již 40 let se věnuje pěstování kaktusů. Alena jich má ve
své sbírce stovky kusů, a to různých druhů a různých rodů.

Úvodem je potřeba říci, že kaktusy se jako první objevily v
Severní a Jižní Americe a pan A. V. Frič je koncem 19. století
přivezl do Evropy a k nám do republiky.
Alena je členkou výboru Klubu kaktusářů v Rokycanech. Tento
klub byl založen právě pro setkávání, výstavy a aktivity
kaktusářů. Je rozšířen o členy napříč okresem Rokycany.
Členové se scházejí pravidelně, vždy první v úterý v měsíci. Po
projednání klubových záležitostí vždy následuje přednáška na
téma kaktusy od odborníků, kteří navštívili naleziště kaktusů v
Americe, Mexiku a Bolívii. Noví pěstitelé jsou do klubu vítáni.
Kdo by měl o tento koníček zájem, může se přihlásit
prostřednictvím paní Aleny Dvořáčkové.
Tento klub jedenkrát do roka pořádá výstavu kaktusů. Každým
rokem je v červnu, kdy kaktusy nejvíce kvetou. Letos, kvůli
covidové pandemii, byla tato výstava přesunuta až na 4. 9. a
bude trvat do 7. 9. 2021. Výstava se proběhne od 8 h. do 18. h. v
sokolovně v Rokycanech. Zde se samozřejmě vystavuje to
nejhezčí a nejvzácnější, co se jednotlivým pěstitelům podařilo
vyšlechtit, a kaktusáři svoji chloubu nabízejí i k prodeji.

Kaktusáři pořádají rovněž celorepubliková setkávání během
roku. Při návštěvách krás naší země kaktusáři prezentují své
výtvory.
Tak jako každému koníčku, i kaktusům je potřeba věnovat svůj
volný čas. Na zimu se kaktusy musí vždy odstěhovat do
temnějších místností, jako je sklep či garáž, aby byly v teplotě od

5 do 10 stupňů. Během zimního období se kaktusy nezalévají. Na
jaře, podle počasí, většinou v dubnu, se mohou přesunout do
skleníků, protože kaktusy potřebují dostatek světla. Podle
potřeby se během vegetačního období zalévají zhruba jedenkrát
týdně.
Zajímavostí je, že čím menší květináč kaktus má, tím lépe pro
jeho růst a květ.

Zde na fotce můžete vidět, jak kaktusy krásně kvetou. Mají různé
barvy i tvary. Kvetoucí kaktus může mít jeden květ, ale je
obvyklé i vícero květů. Kvetoucí kaktusy jsou však anomálií,
neboť kvetou pouze 14 dní v roce dle druhu jednotlivých
kaktusů.
Alenu a její kaktusovou chloubu navštívily minulý rok i děti ze
ZŠ a MŠ Kařez. Alena je seznámila s podmínkami pro pěstování
kaktusů a každý žák si z návštěvy odnesl sukulent. Alenu potěší,
když ji někdo navštíví. Ráda se pochlubí svým koníčkem.
Návštěvníci si z návštěvy často odnesou darem i pichlavý
přírůstek do své domácnosti.

Další zvláštnost jsou mrazuvzdorné kaktusy, které rostou
celoročně a přežijí i během mrazů.

12 / 20

MAMINKY A JEJICH
DOBROVOLNÁ ČINNOST V OBCI

Královna Noci – tento kaktus je výjimečný, neboť jak je již
z názvu patrné, kvete pouze v noci. Na obrázku můžeme vidět,
jak je tento květ krásný.

Jsme dvě kamarádky a také maminky, které tráví spoustu času s
dětmi venku. O covidu už se napsalo hodně a všichni víme, co je
za námi – uzavírka všeho možného od obchodů, přes školky a
školy po okresy. Přesně tyto okolnosti v dětech vyvolaly potřebu
něčeho víc, než jen „jít ven“ a v nás touhu jim to zpestřit. A tak
na začátku března vzniklo zcela neplánovaně tříměsíční
„Putování se Skřítkem“, do kterého se postupně zapojilo na 30
dětí z Kařeza ze všech částí, včetně Bouchalky, nové obytné
zóny atd... Ze Skřítka se postupem času stal oblíbený tajuplný
kamarád dětí, které putovaly po jeho stopách za velké podpory
svých rodičů. Děti ve svých nožkách nastřádaly porce kilometrů,
splnily desítky úkolů, objevily spousty nových míst a neúnavně s
nadšením se těšily na další a další trasy.
Aby ne, Skřítek si po celou dobu udržel jejich pozornost, držel je
v napětí a nebál se je aktivně zapojit. Co to pro děti znamenalo?
Každá cesta byla jiná, byla originální, byla jinam a často děti
zaměstnala. Aby ne. Třeba od té doby, co naše děti zběsile
mávaly na Pendolino na starém nádraží Zbiroh, které kolem nich
svištělo rychlostí 160 km/hod., strojvedoucí rádi projíždějí naším
okresem.
Jaro mělo klepat na dveře, ale byla stále zima a místo
vytouženého sluníčka padal sníh. Nakonec jsme se paprsků
dočkali, a když se kolem nás začali ozývat ptáčci, Skřítek volal o
pomoc. Děti a jejich rodiče vyslyšeli jeho výzvu a společně se
pustili do tvorby ptačích budek. Výsledek byl famózní. Nové
domečky jsou k vidění na stromech u Sokolovny a OÚ, kde se
určitě zabydlela spousta nových obyvatel Kařeza. Ti se bez
pochyby díky dětem zabydleli i v 5* Žabím hotelu, který byl
vystavěn v lese u potoka - podél cesty od nové zástavby k hlavní
silnici.

Za redakci přejeme paní Aleně hodně pěstitelských úspěchů v
následujících letech, zároveň děkujeme za nahlédnutí do tajů
zajímavého koníčku.
Václav Krofta
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Dominantou žabího areálu jsou malované keramické květináče
opět z dílny místních dětí. Jejich touha pomáhat, tvořit a vytvářet
byla a je neskutečná. A tak Skřítek jejich pomoci pravidelně
využíval. Díky jejich píli a nadšení dnes visí u Sokolovny krásná
barevná zvonkohra ze šnečích ulit. A snad bude dětem příroda
přát a vyrostou u pamětního kamene ke 100. výročí Sokola
Kařez kytičky z cibulek, které zasadily…

Strousbergově železnici, hledali na mapě a trénovaly orientaci.
Prostě se bavily a bylo úžasné je pozorovat a sdílet s nimi jejich
bezprostřední dojmy.
Odměnou jim pak byly na konci každé trasy poklady a dárky od
Skřítka. Dětské pokojíky tak mohly zdobit nafouklé balónky,
sádrové odlitky, kamínky se skřítkem nebo háčkované kraslice.
Dětské ručičky pak vyfešákovaly tetování, bříška naplnily
velikonoční perníčky a spousta dalších dobrot. Skřítek na každé
trase sledoval docházku a všichni se mu poctivě svým
kouzelným dětským písmem vždy podepisovali.
Největší odměnou však pro děti bylo závěrečné předávání
medailí za úspěšné putování, které proběhlo 12. 6. u Sokolovny.
Z daleké pohádky dětem ocenění přivezli a předali oblíbení
hrdinové Mickey Mouse a Minnie.

K tomu všemu děti plnily úkoly, které jim Skřítek zadával. A
nebylo to vždy jednoduché. Úkoly byly různě poschovávané, děti
pátraly v pařezech, pod větvemi, v listí… Lezly po kládách,
šplhaly po posedech, přeskakovaly větve a potoky, stavěly
hnízdo, hledaly lom... Chodily z kopce i do kopce, jezdily na
kolech a koloběžkách, běhaly, skákaly i houkaly… Malovaly
kamínky, učily se vázat mašle, tvořily obrázky ze šišek a
klacíků… Správný směr na trasách jim udávaly fáborky, šipky a
různé indicie. Učily se dopravní značky, pátraly po

Dětem konečně přálo počasí a úžily si slavnostní odpoledne,
které patřilo především jim. S medailí na krku a úsměvem na
tváři jim to moc slušelo.
Za nás patří velké poděkování především všem zúčastněným
rodičům, kteří neváhali a zapojili se do většiny aktivit a děti
podporovali. Díky nim tak mohla vzniknout v Kařeze malá
originální zákoutí, která představují pro spoustu z nás velké
vzpomínky.
Ivana Ježková
a Nikola Chvojková
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JSDH A SDH KAŘEZ
V duchu roku 2020 se pro náš sbor nesl i začátek letošního roku,
který by jako tradičně měl začít výroční schůzí, následným
plesem a jarním posezením u muziky na Dni matek. Nic z toho
se bohužel neuskutečnilo z důvodu vládních opatření. Po
rozvolnění jsme se začali opět scházet. Zahájili jsme pravidelné
tréninky požárního sportu, a tak říkajíc hozením do vody pro nás
byla brzká účast na krajské soutěži Plamen ve Stodu, která přišla
dva týdny po zahájení tréninků. Soutěže jsme se zúčastnili jako
zástupce Rokycanského okresu. Pro naše týmy mladších
a starších žáků to byla premiéra na krajské soutěži. Zhostili jsme
se toho se ctí, umístili jsme se na moc hezkém šestém místě. Pro
naše mladé sportovce i vedoucí to byla výborná zkušenost,
protože jsme mohli poměřit síly s elitou okresů Západočeského
kraje. Abychom neotáleli a alespoň trochu dohnali to, o co jsme
pandemií přišli, jsme se v rámci několika spřátelených sborů
rozhodli vytvořit soutěž ¨Plamínek¨. Kařezské kolo Plamínku se
uskutečnilo 12. 6. 2021 na bývalém fotbalovém hřišti v Kařeze,
soutěž v požárním sportu se tak do obce vrátila po dlouhých
patnácti letech. Soutěže se zúčastnily sbory SDH Kařez, SDH
Hadačka a SDH Cheznovice. Všechny týmy přivezly zástupce
kategorií mladších a starších žáků, Kařez přidal tým dorostu
a Cheznovice s Hadačkou tým přípravky. Soutěž byla sestavena
z požární štafety a požárního útoku. Mladší žáci se umístili na

třetím a starší na krásném prvním místě. První místo přidal ke
svým úspěchům i dorost.
Čtrnáct dní nato, 26. 6., se uskutečnila soutěž v požárním sportu
v Hadačce, kde byla opravdu veliká účast. Přijelo šestnáct týmů
a naši mladší i starší žáci se umístili na velmi pěkném třetím
místě.

Dorost se soutěže nezúčastnil z důvodu závěrečných zkoušek
několika členů.
Hned 3. 7. jsme se zúčastnili soutěže v Brodeslavech, tentokrát
v plné síle našich týmů a sklidili jsme opět výborná umístění –
mladší žáci první místo, starší žáci druhé místo a dorost také
druhé místo. Je vidět že se tréninky, které probíhají každou
středu od 17: 00 na hasičárně, vyplácí.
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Výjezdová jednotka má nabyto hned od začátku roku.
První a druhý výjezd: 19. 1. jsme vyjeli hned ke dvěma
požárům komína zde v Kařeze.

Třetí výjezd: 14. 2. – odstranění pohonných hmot uniklých
z kamionu na parkovišti u třech sudů – komplikací byla nízká
teplota a PHM nasáklé do sněhu

První poplach se rozezněl ve 13:28

Čtvrtý výjezd: 6. 4. – kácení velkého dubu na Horním Kařízku,
který hrozil pádem na el. vedení a přilehlé budovy

a druhý v 18:12.
Zde si jako člen JSDH dovolím malou poznámku (doporučení)
v případě požáru vašeho komínu do něj NIKDY nelijte vodu, ani
nesypte nic, co by mohlo být vlhké. Zavolejte 150, což je číslo
na hasiče, uzavřete přívod vzduchu do kotle a vyčkejte příjezdu
hasičů.
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Pátý výjezd: 13. 4. – hořící popelnice u třech sudů – nakonec se
naštěstí ukázalo, že se jedná o neohlášené pálení

Sedmý výjezd: 3. 5. – požár tújí u Ovčína

Šestý výjezd: 17. 4. – technická pomoc odstranění stromu –
strom hrozil pádem na budovu pod ním

Osmý výjezd: 11. 6. – likvidace obtížného hmyzu – vosí hnízdo
se nacházelo v blízkosti školy a přilehlého hřiště
Devátý výjezd: 23. 6. – planý poplach – jednalo se o ohlášené
pálení (projíždějící nevěděl přesnou adresu, jen lokalitu, ve které
se nachází)
Desátý výjezd: 25. 6. – odstranění nebezpečných stavů a čerpání
sklepů

Patrik Šindler a Lukáš Pěnkava – JSDHO Kařez
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STATISTICKÉ OKÉNKO - VÝVOJ POČTU OBYVATEL
Rok / Datum
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013
1.1.2014
1.1.2015
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020
1.1.2021

Počet obyvatel
celkem
313
510
584
521
512
780
720
642
694
727
728
707
714
715
693
687
691
690
713
975
954
956
928
915
910
888
882
888
854
598
590
534
519
510
505
520
519
521
524
547
541
550
556
562
563
614
606
639
606
611
625
632
648
647
639
674
681
681
697

Průměrný věk

muži

ženy

celkem

muži

ženy

320
310
310
323
335
337
339
338
354
359
359
370

319
296
301
302
297
311
308
301
320
322
322
327

41,2
41,1
41,2
41,3
40,9
40,4
40,6
41,5
40,8
41,1
41,5
41,3

39,6
39,2
39,1
39,8
39,2
39,3
39,6
40,3
39,7
40,1
40,5
40,5

42,9
43,1
43,4
42,9
42,8
41,6
41,6
42,9
42,0
42,2
42,7
42,2

zdroj: https://www.czso.cz/ a ministerstvo vnitra

Zdeněk Zdvořák

INZERCE
Informujeme občany a i místní firmy, že v tomto zpravodaji je rovněž možnost otisknout 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

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení spoluobčané,
toto číslo zpravodaje je již čtvrté v pořadí a vzhledem k tomu, že zpravodaj je čtvrtletník, tak nám hezky uzavírá celý rok.
Mohu tedy lehce bilancovat, neboť vydávání zpravodaje je pro naši obec něco úplně nového. Přiznám se, zpravodaj jsme
začali dělat takříkajíc na koleně, nikdo z nás neměl představu, jaký to bude mít ohlas, jaký dopad a hlavně, jak to bude
náročné. Proto mi dovolte, abych touto formou poděkoval celé redakční radě za práci a vydávání tohoto čtvrtletníku. Ano, je
to převážně o čase, neboť celá redakční rada, díky své pracovní vytíženosti, píše a vytváří tuto tiskovinu po nocích. Zároveň
samozřejmě šetříme náklad z obecního rozpočtu, neboť platíme pouze firmě SOS print s.r. o. za tisk (mimochodem je
s touto firmou výborná spolupráce). Chci vyzdvihnout paní místostarostku Ing. S. Bejčkovou za její nápady, náměty a texty,
které do zpravodaje vkládá. Dále musím pochválit paní Mgr. A. Hybnerovou za spolupráci a hlavně za korektury,
připomínky a konzultace. V neposlední řadě smekám před panem Bc. Z. Zdvořákem, neboť jsem vždy přímo u zdroje, když
se před uzávěrkou tento zpravodaj dává do finální podoby a Zdeněk je naprostý profesionál, vytváří grafiku, vzhled
a ucelenost celého zpravodaje. Vám všem patří mé obrovské díky!
Zároveň chci poděkovat všem, kdo nám posíláte své příspěvky a články do tohoto zpravodaje a pevně věřím, že i nadále
posílat budete, neboť již jsme se mohli přesvědčit, že máme v obci různá témata, různé činnosti a např. i občany, kteří jsou
úspěšní a slavní a díky tomuto zpravodaji se můžeme více dozvědět a možná se něčemu i přiučit. Každý jste pro tuto
spolupráci vítán.
Vážení spoluobčané, užijte se léto plnými doušky, opatrujte se a hlavně buďte zdrávi.
S úctou Váš starosta Václav Krofta

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 4/2021 ZE
DNE 28. 4. 2021
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
•
zapisovatele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
• vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021
• firmu GEKON, s.r.o. Plzeň na akci „Hydrogeologický vrt VH 3 v cenové výši 370.900 Kč bez DPH a zároveň pověřují
starostu k podpisu smlouvy
• Veřejnoprávní smlouvu na PD na vypracování parkovacího domu u železniční zastávky Kařez s Městysem Cerhovice ve výši
15.000 Kč
• podání Žádosti o příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDHO Kařez z Plzeňského kraje
• navýšení úvěru v KB, a.s. o 2.000.000 Kč na dofinancování akcí NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY S VÝSTAVBOU
NOVÝCH TŘÍD MŠ KAŘEZ, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009942, Stavební úpravy budovy základní a mateřské školy
Kařez financovaný z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 117D8210E2894, vybudování bytu školníka.
• rozpočtové opatření č. 2

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 5/2021 ZE
DNE 7.6.2021
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
• zapisovatele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
• Závěrečný účet obce Kařez za rok 2020 bez výhrad
• Účetní závěrku obce Kařez za rok 2020
• stavební dozor na akci „Hydrogeologická vrt VH 3“ od RNDr. Miloše Čeledy, Příbram 5 v cenové výši 13.000 Kč
a pověření starosty k podpisu smlouvy o dílo
• Veřejnoprávní smlouvu na PD na vypracování parkovacího domu u železniční zastávky Kařez s Městem Mýto ve výši
10.000 Kč
• finanční příspěvek na činnost Charitě Rokycany ve výši 3.000 Kč
• finanční příspěvek na Dračí lodě ve výši 6.666 Kč
• finanční příspěvek TJ Sokol Kařez na Dětský den ve výši 3.000 Kč
• vyhlášení konkurzního řízení na vedoucího pracovníka na ředitel/ředitelku ZŠ/MŠ Kařez, p.o.
• nominaci do školské rady Ing. Bejčkovou Simonu na další funkční období
• dodatek č. 4 s firmou BIS, a.s. na provedené práce ve výši 521.820,08 Kč bez DPH na akci Nástavba budovy školy
s výstavbou nových tříd MŠ Kařez, CZ.06.2.67/0.0/18_110/0009942 a pověřují starostu k podpisu

RYCHLÉ ODKAZY

Vizitka obce

Členové redakční rady:
Bc. Václav Krofta
Ing. Simona Bejčková
Bc. Zdeněk Zdvořák
Mgr. Alena Hybnerová

Aplikace V obraze
Vydavatel:
Obec Kařez, Kařez 28,
338 08, IČO: 00258806
Vedeno u MK ČR ev. č. E 23913
urad@obeckarez.cz , www.obeckarez.cz,
tel: 371 794 452
Tisk: SOS print s.r.o., Švihovská 10, 301 00 Plzeň
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný
zdarma na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok
číslo vydání 3/2021 ze dne 12. 7. 2021
náklad 300 ks

