KAŘEZ

Ročník 2021
Číslo 1
vyšlo 6.1.2021 – Zdarma

Oficiální zpravodaj obce
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rok 2020 je už pro nás historií a jako tryskovým letadlem jsme
vstoupili do nového roku 2021. Dovolte mi v tomto čísle
Zpravodaje obce Kařez se ještě ohlédnout za uplynulým rokem.
Minulý rok byl velmi poznamenán celosvětovou epidemií –
Coronavir. Na každého z nás toto zvláštní období mělo různý
dopad a každému se určitým způsobem změnil život, ať už
soukromě či pracovně. Několik občanů v obci bylo pandemií
postiženo a byli pozitivní, mnoho lidí bylo v karanténě, každý si
musel poradit, jak nejlépe uměl a mohl. Samozřejmě je
nejdůležitější zdraví občanů, ale bohužel tato covidová krize jde
ruku v ruce s krizí ekonomickou a společenskou. To se týká nás
všech a našich zaměstnání, ale samozřejmě že i pro samotnou obec
dopady a následky budou veliké. Z vlády je predikován propad
v příjmech do obecních rozpočtů o cca 20 %. Z tohoto důvodu
se s tím naše obec, především zastupitelstvo obce, musí vypořádat
a rovněž nastavit určité škrty v obecním rozpočtu. Je zřejmé,
že provozní náklady a mandatorní výdaje na chod a činnost obce
neustále rostou. Pokud se sníží příjem ze státního rozpočtu dle

rozpočtového určení daní, je logické, že obec nemá ztrátu a rozdíl,
kde nahradit. Jistě víte, že naše obec není schopna navýšit své
příjmy v rámci hospodářské činnosti, neboť nemáme žádný
majetek, pozemky, lesy, pastviny, rybníky, atd. jako ostatní obce.
Navíc u všech výdajů, které zaplatí konečný spotřebitel, tudíž my
všichni občané z našich peněženek, se obec snaží chovat velmi
sociálně, neboť např. na odpadovém hospodářství obec doplácí
ze svého rozpočtu, dále u daně z nemovitosti, která jde celá
prostřednictvím finančního úřadu do příjmu obce, je generován
pouze základní koeficient ,,1“ (poznámka – možnost
až pětinásobku) a u vodního hospodářství (vodné 42 Kč/m3) je
cena nastavena pouze na pokrytí provozních nákladů. K tomu má
obec Kařez rozjeto mnoho investičních akcí (viz. níže v tomto
zpravodaji), které jsou především financovány z dotací, avšak
spoluúčast obce musí být hrazena vždy z úvěru. Úmyslně zde
informuji alespoň rámcově, jak si na tom obec ve finančním zdraví
stojí. Pevně však věřím, že česká ekonomika se brzy nastartuje tím
správným směrem a že to bude mít pozitivní dopad i pro naši obec.
Bc. Václav Krofta

NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY
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 vznikly
v průběhu stavby. Jedná se o zesílení středové zdi, která nemá
žádné základy, na což se přišlo až v důsledku realizace stavby.
Náklady se navýšily o 1,3 milionu korun, které budou hrazeny
z úvěru na stavbu. Budova je ve velmi špatné stavebně technickém
stavu a z toho důvodu byly zesíleny všechny obvodové zdi včetně
již zmíněné středové zdi, aby bylo možné položit stropy. Panely
na stropy započala firma pokládat 15.12.2020 a nyní je budova již
zakryta.

u donátora dotace (IROP). Dále se pracuje s ředitelkou školy
na vybavení tříd mateřské školy. Některé vybavení bude uhrazeno
z dotace, některé z rozpočtu školy.
V tento moment se připravuje poptávkové řízení na dodavatele
tohoto vybavení.

V průběhu ledna 2021 by mělo dojít k instalaci obvodových zdí,
které jsou taktéž z panelů, jelikož se z důvodu statiky jedná
o dřevostavbu. Dále stavba pokračuje přístavbou schodišť pro
jednotlivé vstupy do tříd mateřské školy. Každá třída bude mít svůj
vlastní vstup a tím bude pro toto patro zajištěn i únikový východ
pro případ nouze. Jedno ze schodišť bude mít bezbariérovou
plošinu pro přístup imobilních a jinak znevýhodněných osob nebo
pro seniory či matky s kočárkem. V této části budou umístěny také
děti od 2 let věku.
V tento moment probíhají přípravy na zadání veřejné zakázky
na vybavení kuchyně. Zadávací dokumentace je na kontrole
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Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

PŘÍSTAVBA SKLADU TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ V SOKOLOVNĚ

Z dotace MMR identifikační číslo akce 117D8210D3833
a z dotace Plzeňského kraje obec dne 15.12.2020 dokončila akci
s názvem „Přístavba skladu tělocvičného nářadí“. Nyní se čeká
na kolaudaci této přístavby. Přístavba bude sloužit k uskladnění
tělocvičného nářadí ZŠ a MŠ Kařez, Sokola Kařez a v neposlední
řadě obci k uskladnění stolů a židlí určených pro společenské
a kulturní akce.
Tímto krokem dojde k tomu, že pódium bude zcela volné pro
aktivity a nebude z něj skladiště. Budou uvolněny šatny, kde bylo
také skladováno tělocvičné nářadí a budou moci sloužit
plnohodnotně ke svým účelům. Tělocvičné nářadí obce jako
švédská bedna a kůň, které bylo v minulosti uskladněno v suterénu
budovy, bude k dispozici pro sportovní aktivity a je již přemístěno
do přístavby.
Po domluvě s ředitelkou ZŠ a MŠ Kařez, p.o., starostkou TJ Sokol
Kařez a zástupci obce bude svolána schůzka, kde po konzultaci
se zástupci zmíněných organizací dojde k definitivnímu rozdělení
umístění nářadí a jeho rozčlenění na části pro jednotlivé
organizace.
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Na základě požadavků těchto organizací obec v rámci reálných
možností dovybaví přístavbu policemi či háky na pověšení či další
uskladnění sportovního vybavení. Zároveň bude sepsán předávací
protokol o tom, kdo získal klíče k tomuto skladu, aby bylo možné

Věříme, že přístavba skladu nářadí bude všem k užitku a všichni
uživatelé se k danému budou chovat jako k vlastnímu majetku.
Nyní již sokolovna a veškeré zázemí bude plně funkčně sloužit pro
potřeby sportovců v naší obci (Poznámka: Jen si přejme, aby
v rámci současné epidemiologické situace a opatření vlády mohla
být sokolovna využívána a mohly opět začít v těchto prostorách
sportovní a společenské aktivity).
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

VODOVOD PĚTIDOMÍ

zajistit údržbu a udržitelnost této přístavby a nedošlo obratem
k poničení vybavení či stavby samé nevhodným zacházením.
Organizace mezi sebou budou muset zajistit úklid vlastního nářadí
na předem určená místa a zacházení s vybavením i přístavbou
v souladu s provozním řádem, který bude v místnosti umístěn. Je
nutné zajistit dobu udržitelnosti pěti let bez zjevného poškození,
do kterého se nepočítá běžné opotřebení.

Na žádost občanů z Pětidomí a hlavně vzhledem k potřebnosti
realizace projektu se zastupitelstvo usneslo, že je velice vhodné
zřídit pro část obce Pětidomí a Malý Újezd dodávku pitné vody.
Vzhledem k technické náročnosti dovést vodovodní řad přímo
z obce Kařez se jeví jako nejvýhodnější napojit vodovod
ze Zbirohu a prodloužit ho právě do částí Pětidomí a Malého
Újezdu. Z tohoto důvodu byla zadána projektové dokumentace
k propojení uvedeného záměru. Navržená trasa vodovodního řadu
však vede po soukromých pozemcích jednotlivých vlastníků,
a proto muselo dojít ke třem změnám v projektové dokumentaci
a jednoduše řečeno jít v trase, kde se domluvíme s majitelem
pozemku na odkupu, směně či věcném břemenu. V současné době
je tedy zpracovaná projektová dokumentace, která je podaná pro
vyjádření všech dotčených orgánů. Po vydání vodoprávního
povolení předpokládáme, že v roce 2021 bude zažádáno o dotaci
na spolufinancování této akce a k realizaci by mohlo dojít v roce
2022.
Bc. Václav Krofta
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OBECNÍ VODOVOD
Za rok 2020 bylo z obou vrtů odebráno 29.962 m3 surové vody,
fakturovaná čistá voda byla 18.421 m3. Rozdíl 11.541 m3 je tedy
voda technologická (čištění a praní filtrů). Vzhledem
k navyšujícímu počtu občanů se dá předpokládat, že v rozmezí
3 let dojde k navýšení na 40.000 m3 odebrané vody.

Celkové náklady na vodovod za rok 2020:
Celní úřad (odběr 30.000,- m3)

60.000,-

Elektrická energie

93.100,-

Cena za 1 m3 tudíž vychází na 44 Kč a cena vody v obci Kařez
je 42 Kč/m3. Cena je vypočítána pouze z provozních nákladů.
Pokud bychom do výdajů započetli i investice (což
se standardně počítá), tak cena vodného by razantně stoupla
až na 69 Kč/m3.

Chemikálie, opravy, DHM, materiál

305.900,-

Odměny
(včetně sociálního a zdravotního pojištění)

350.000,-

Opravy a investice

460.000,-

Celkem

1.269.000,Bc. Václav Krofta

VODA NAD ZLATO
K tomuto článku mě vedlo hospodaření občanů naší obce s vodou z obecního vodovodu. Náš vodovod má určitou kapacitu ze dvou
obecních vrtů a také kapacitu přefiltrování a praní. Jsou občané čerpající dle rozumné spotřeby a jsou i tací, kteří si řeknou ,,mám
zaplaceno, tak si budu brát co chci“. To se týká hlavně napouštění bazénů v jarních a letních měsících. Každoročně je vyzýváno OÚ
k regulaci napouštění, ale někdy dochází ke katastrofální situaci, kdy se voda musí dovážet z okolních obecních vodovodů, protože naše je
vyčerpaná. Tímto bych chtěl vyzvat občany k zodpovědnosti při napouštění s možnou domluvou se správci vodovodu na tel. č.
603386920, 737961535 nebo prostřednictvím OÚ. Proč už nenapouštět s předstihem v měsíci dubnu/květnu a to především ve dnech
úterý, středa, čtvrtek, kdy je menší spotřeba? Nechceme se přeci všichni dočkat toho, že po obci budou stát cisterny (samozřejmě za
daleko vyšší náklady) a občané si budou chodit pro vodu s nádobou. Pro přehled odběru obecní vody je přiložený roční graf odběru za rok
2020.
Graf odběru vody v jednotlivých měsících za rok 2020
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Nyní něco o plánech na rok 2021. Naše obec se rychlostí rozrůstá a tím je samozřejmě navyšován odběr obecní vody. Stávající možnosti
vodojemu a úpravny vody jsou již na hraně. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o zřízení třetího vrtu a zadání vypracování projektové
dokumentace na novou úpravnu vody, která by pokryla odběr i do dalších let. Vše samozřejmě bude záviset na finančních prostředcích, tj.
získání potřebných dotací. Obecní zastupitelstvo rozhodlo na první čtvrtletí nezvyšovat cenu vody a po nákladech na zřízení dalšího vrtu
cenu upravit. Doufám, že tento příspěvek přinese občanům malý náhled do problematiky obecní vody.
Josef Vlček a Milan Vlček – správci vodovodu
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÁNOČNÍ STROM V PLZNI

Stále diskutovaným tématem naší obce je odpadové hospodářství.
Proto ho pokládám za problematické, ale na obhajobu musím říci,
že odpadové hospodářství trápí i ostatní větší či menší obce. Dle
obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 (místní vyhláška o poplatku
za komunální odpad) je již dva roky nastaven tzv. známkový
systém, který umožňuje, aby si každý občan vybral počet svozů
za kalendářní rok a k tomu příslušnou známku. Tento systém platí
pro všechny, včetně rekreantů. Zpětnou vazbu má od Vás obec
pozitivní. I já se domnívám, že je spravedlivější, aby se každý sám
rozhodl, kolik svozů za rok využije a dle toho, aby zaplatil
příslušný poplatek za známku. Samozřejmě je stále priorita třídit
odpad a využívat k tomu určené nádoby/zvony na separovaný
odpad, neboť vzhledem k tomu, že obec Kařez je zapojena
do systému v rámci Polygonu (sdružení obcí pro separovaný
odpad), tak je úplně jedno, kolikrát budou za rok zvony vyvezeny
a obec zaplatí ročně paušální částku 88.530 Kč. Je naprosto zřejmé,
že naše společnost každým rokem produkuje neustále větší
množství odpadu, a to jak komunálního, tak separovaného.
Pro představu zde informuji o nákladovosti odpadové hospodářství.
Za rok 2020 jsme vybrali na známkách za komunální odpad
362.000 Kč, ta samá částka byla vyplacena svozové firmě za svoz
a uložení odpadu. Mohlo by se tudíž zdát, že nula od nuly pojde,
ovšem obec je povinna platit další výdaje na toto odvětví.
Za tříděný odpad jsme zaplatili zmíněných 88.530 Kč (135
Kč/osoba
s trvalým
pobytem).
Dále jsme za kontejnery
na velkoobjemový odpad (umístěny 2x do roka) zaplatili 110.000
Kč. Další výdaje jsou za svoz (rovněž 2x do roka) za nebezpečný
odpad, což byla částka 2.300 Kč. Celkově po sečtení těchto
položek jsme ve ztrátě 200.830 Kč (poznámka autora, částka je
kvalifikovaným odhadem, neboť při vydání tohoto zpravodaje ještě
není uzavřen účetní rok k 31. 12.). Dále bych chtěl připomenout,
že občané mají možnost zdarma ukládat elektro odpad
za hasičskou zbrojnici v Kařeze, a to každou středu od 17 do 19
hodin.
Vzhledem k nárůstu cen, hlavně zvyšování ceny za svoz
a skládkovné (neustále řeší Poslanecká sněmovna, kdy bude
možnost zvednout paušální poplatek za občana za skládkovné),
se dá předpokládat, že se do budoucna rozdíl mezi příjmy a výdaji
v tomto odvětví ještě razantně navýší.

Trochu s nadsázkou si dovolím říci, že díky kařezskému stromu
měli letos v Plzni také Vánoce. V obci Kařez, na pozemku
p.č. 70/2 dlouhá léta rostla krásná stříbrná jedle. Majitelé objektu
se dohodli
s plzeňskými
představiteli, že tento strom
bude vánočním stromem
na náměstí
Republiky
v Plzni.
Převoz
stromu
do Plzně se uskutečnil už 11.
11. 2020. Výhoda také byla,
že k tomuto stromu byl
velice
dobrý
přístup
na pozemek
od čerpací
stanice. Na fotodokumentaci
je vidět, že si plzeňáci
skutečně vybrali v kraji
jeden
z nejkrásnějších
stromů a tato jedle byla
ozdobou plzeňského náměstí
a krásným symbolem Vánoc.

Na základě stále četnějších dotazů od občanů ohledně svozových
dnů pro komunální odpad (vývoz popelnic) dále informuji,
že svozové dny jsou:
•
•
•

1. ledna – 30. dubna: každý pátek
1. května – 31. srpna: jednou za čtrnáct dní (pátek)
1. září – 31. prosince: každý pátek

Poznámka: Svoz
konkrétní známce

je

samozřejmě

v závislosti

na zakoupené

Svozový den v obci Kařez je pátek. Svozová firma jezdí převážně
v dopoledních hodinách. Může však dojít ke skutečnosti např. při
poruše automobilu, že svoz může být uskutečněn i odpoledne či
večer.
Bc. Václav Krofta
Bc. Václav Krofta
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JSDH A SDH KAŘEZ
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů a Sbor dobrovolných
hasičů obce Kařez
Rok 2020 byl jaký byl
a bohužel se dotkl i našeho
Sboru dobrovolných hasičů
a zrušeno bylo spoustu událostí,
akcí
a soutěží.
V lednu
se uskutečnila výroční valná
hromada, kde se zhodnotil rok
2019 a plán do budoucna. Únor
byl ve znamení příprav na Hasičský ples, na který jsme se všichni
těšily. Bohužel přišel březen a ples jsme byli nuceni zrušit a čekalo
se, co bude dál. Zrušit se muselo i posezení při muzice na Den
matek. V květnu jsme pomáhali rozdávat roušky a dezinfekci,
kterou pro své občany zakoupila obec. Povedlo se dát dohromady
sportovní družstvo žen, které po rozvolnění započalo svoji
přípravu. Prvním ostrým testem byla pro ně soutěž v červenci,
která se konala v Mirošově, kde se hasičky umístily na krásném
čtvrtém místě. Druhá soutěž se uskutečnila v Nevidě, kde
po drobných technických problémech obsadily šesté místo. Třetí
a závěrečnou soutěží byl Memoriál v Kamenném Újezdu
s umístěním opět na čtvrté příčce.
Zároveň
si
v Kamenném
Újezdu odbyli
premiéru také
muži,
kteří
dělali
pomocný
doprovod
ženám
a odstartovali
tak přípravu
na příští rok,
kde
se pravidelně
budou
zúčastňovat
soutěží.
Začátkem září
jsme připravili
zázemí pro posádku ¨KAŘEZÁKŮ¨ na Berounském Drakovi.

Největší radost nám dělají mladí hasiči, kteří se od začátku roku
pilně každý týden připravují na pravidelných schůzkách. I jich
se bohužel dotkla současná situace a schůzky se musely na čas
zrušit. Děti též mrzelo zrušení plesu z důvodu zrušení jejich
ukázky hasičské činnosti. Po rozvolnění si děti musely oprášit
zapomenuté znalosti, jelikož je čekala první soutěž v Brodeslavech.

Děti přivezly tři první místa v kategoriích mladší žáci, starší žáci
a dorost. Další soutěž absolvovaly děti v Hadačce, kde mladší
a starší žáci obsadili třetí místa a dorost se umístil na prvním místě.
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Týden na to se starší žáci umístili v netradiční hasičské soutěži
v Bujesilech na krásném druhém místě. Následující měsíc se opět
schůzky musely zrušit kvůli nastalé situaci. Odměnou dětem byla
v létě ,,přespávačka“ pod širákem na myslivecké chatě
za Kařezem, kterou si náramně užily. Další odměnou starším dětem
byla ¨VODA¨, tedy splutí řeky Berounky na lodích.
Sbor dobrovolných hasičů v Kařeze byl založen v roce 1897 dle
doložených dokumentů a vybraných příspěvků. Nicméně první
zprávy o založení SDH v Kařeze se dle ústního podání datují již
do roku 1882, ale bohužel o tom nejsou žádné písemné podklady.
Dalším rokem vzniku byl uváděn rok 1887, který je i uveden
v knize ¨Dějiny požární ochrany v okrese Rokycany¨, ale ani
k tomuto datu nejsou žádné bližší písemnosti (čerpáno z publikace
¨100 let SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KAŘEZE¨,
autorem publikace je pan Ladislav Houba a je k zapůjčení
na hasičské zbrojnici v Kařeze).
Co se jednotky týče, byl na výjezdy klidný rok. Jednotka byla
povolána 5x viz. 1. číslo čtvrtletníku. To ale neznamená, že jsme
zaháleli, pokud to bylo možné pokračovali jsme ve školení členů
jednotky, i když školení HZS (Hasičský záchranný sbor) byla
zrušena.

Naváželi jsme vodu do bazénů a studní. Vodu jsme naváželi i do
úpravny vody, kdy vlivem poruchy nedošlo k načerpání nádrží.
Zúčastnili jsme se čištění přítoku k požární nádrži ¨Hejtmánek¨.
Ve volném čase došlo k celopolepení našeho prvního výjezdového
vozu LIAZ CAS 25K, a tím ke zlepšení viditelnosti vozu
za snížených viditelných podmínek.
Nákup nového vybavení a osobních ochranných prostředků
probíhal v průběhu celého roku jako např. ochranných přileb,
ručních radiostanic a drobného vybavení. Největší investicí bylo
pořízení nových dýchacích přístrojů, neboť byla ukončena výroba
náhradních dílů na staré dýchací přístroje. Po vyhodnocení nabídek
a doporučení HZS Rokycany se pořídily 4 kusy dýchacích přístrojů
Dräger za 141.531,- (50% bylo hrazeno z našeho hasičského
rozpočtu a 50% přispěl Plzeňský kraj). Nové vybavení nás však
posune v zásazích zas o kousek dál.
Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů byla založena 17.8.1999.
K dnešnímu dni má jednotka 12 členů a tři kusy výjezdové
techniky.
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Lukáš Pěnkava a Aneta Frühaufová

HISTORIE OBCE II
Zřízení obce Kařez bylo uzákoněno tzv. Stadionovým prozatímním
obecním zřízením z 20. března 1849, kde byla vytýčena zásada
„základem státu je svobodná obec“. Platnost tohoto nařízení bylo
od 1. ledna 1850. V roce 1859 bylo vydáno nařízení o domovském
právu. Další změna přišla po vydání Únorové ústavy roku 1862,
na kterou navázal říšský zákon z 16. dubna 1864 o obecním
zřízení.
Po vzniku obecního úřadu v Kařeze roku 1850 se staly výkonnými
orgány obecní výbor a obecní představenstvo. Obecní výbor jako
kolegiální sbor rozhodoval většinou hlasů, měl pouze unášecí
a dozorčí moc, nikoli však moc výkonnou. Po reformách
sedmdesátých let měl obecní výbor unášecí a dozorčí moc a byl
sekundárním orgánem, který vyřizoval zvláště důležité záležitosti.
Zasedání byla veřejná. Do pravomoci obecního úřadu patřila
správa obecního majetku, udělování domovského práva, čestného
občanství a vyřizování záležitostí místní policie.
Obecní výbor volil ze svého středu obecní představenstvo, které
se skládalo ze starosty a alespoň dvou radních. Radní byli pouze
pomocným a zastupujícím orgánem starosty. Představenstvo
reprezentovalo obec navenek. Působnost obecního úřadu byla
z části samostatná: Správa obecního jmění a záležitostí obce,
dohled na bezpečnost majetku, péče o obecní cesty, silnice, mosty,
o výkon policie polní, běžné, zdravotní, mravnostní, stavební
i požární, péče o chudé a dobročinné ústavy, účast na správě
místních škol, urovnání sporů mezi stranami v obci a konání
dobrovolných dražeb nemovitých věcí. Z části byla působnost obcí
přenesená, a ta se týkala záležitostí soudních, politických,
vojenských, berních a důchodkových. Dohled nad obecním úřadem
náležel jednak okresnímu zastupitelstvu a zemskému výboru
a jednak místodržitelství.

PÁTRÁNÍ PO HISTORII
KAŘEZSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Jak všichni víme, prochází kařezská škola zásadní stavební
proměnou. Současná budova slouží vzdělávání – nejprve jako
škola mateřská později i jako škola základní – už dlouhých 44 let.
Historie vzdělávání ve zdejší obci je však mnohem delší. První
školní kronika se počala psát roku 1883, výuka však probíhala už
počátkem 19. století. Učilo se, jak bylo tehdy zvykem,
v propůjčené světnici, a to v domě č. 5, který patřil Tomáši
Sandnerovi.
První školní budova byla postavena patrně ve dvacátých letech 19.
století zdejším rychtářem a rovněž zednickým mistrem Janem
Bernáškem. Okolnosti jejího vzniku jsou velmi zajímavé.
Do Kařeza byl jako učitel dosazen Ignác Zýka, ten se oženil
s dcerou zmíněného Bernáška. Poté, co pan Sandner už nechtěl
pronajímat místnost k výuce, obrátil se rychtář Bernášek
na zbirožskou vrchnost s žádostí o místo pro novou školu – obec
tehdy nevlastnila žádné pozemky – a na vlastní náklady ji vystavěl.
První škola v Kařezu byla tedy zcela soukromou budovou
a připadla později dědicům učitele Zýky. Proto byla r. 1830
postavena další školní budova, tentokrát obecní, která sloužila
svému účelu až do r. 1984.
Historie – to ovšem nejsou jen budovy a data, ale především lidé
a jejich příběhy. Pojďme společně pátrat v minulosti kařezského
školství a pokusme se najít dosud neobjevené „poklady“. Staré
fotografie, vysvědčení, zápisky, žákovské knížky … Spolu s Vaší
pomocí bych ráda zpracovala historii vzdělávání v Kařezu
a představila ji u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruované
školy. Těším se na spolupráci s Vámi i na Vaše příspěvky. O Vaše
materiály nemusíte mít obavy, pouze bych je naskenovala
a originály pochopitelně vrátila.

Čerpáno z archivu obce Kařez 1904 – 1945, Mgr Hana Hráchová. Rokycany 2003

Kontakt: carnogurska@zskarez.cz
(Informace o historii školy byly čerpány z Kroniky obecné školy
1883-1906 uložené na www <https://www.portafontium.eu/chronicle/soapro/00260-skola-karez-1883-1906> a také na stránkách obce: www:<
https://www.obeckarez.cz/obec-1/historie/>.)
PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská
(asistentka pedagoga ZŠ Kařez)

Autor článku a foto: Pavel Pražský – kronikář obce
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WEBOVÉ STRÁNKY OBCE –
MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Vážení spoluobčané, obec Kařez zřídila na svých webových
stránkách novou aplikaci ,,v obraze“. Na webových stránkách
obce, na titulní straně se dozvíte, jak je možné si tuto aplikaci
stáhnout do svých mobilních chytrých telefonů. Po stažení Vám
zdarma bude chodit do Vašich mobilních telefonů informace o tom,
jaké jsou v obci aktuality a dále po vložení jakéhokoli dokumentu
na elektronickou úřední desku Vám bude chodit aktuálně
upozornění o vyvěšeném dokumentu.
Bc. Václav Krofta

VÝLOV DOLEJŠÍHO
KAŘEZSKÉHO RYBNÍKA
Na podzim je čas výlovů na rybnících, abychom si všichni mohli
pochutnat na vánoční rybě u štědrovečerního stolu. Letos byl
s výlovem na řadě Dolejší kařezský rybník, který je na katastru
obce Kařeza. V našem katastru jsou tři rybníky, které se ob rok
loví: Čápský, Dvorský a již zmíněný Dolejší kařezský. Všechny
tyto rybníky spravuje rybniční správa Colloreda – Mannsfelda,
která má sídlo ve Zbirohu. Tento výlov proběhl 21. – 22. října
částečně i za účasti veřejnosti. Lovilo se celkem na třikrát. Vylovilo
se cca 350 metráků ryb. Kapr (tržní i sváteční na Vánoce), amur,
štika, candát a sumec. Vzácně se zde tento rok vylovil i jeden
Sumec Albín, tento sumec byl však po napuštění rybníka vrácen
zpět.
Pavel Pražský – kronikář obce
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ZŠ A MŠ KAŘEZ, P.O.
Školní jídelna znovu vaří pro občany Kařeza
Po ukončení provozu restaurace Sokolovna se školní jídelna
přesunula do těchto prostor a opět zajišťuje kompletní přípravu
stravy pro žáky MŠ a ZŠ. V rámci doplňkového stravování znovu
nabízíme možnost prodeje obědů pro občany Kařeza za cenu 80
Kč. Každý čtvrtek též prodáváme houskové knedlíky za 25 Kč. Pro
bližší informace a objednávku obědů i knedlíků kontaktujte,
prosím, paní Zdvořákovou na telefonním čísle 606 174 772
od pondělí do pátku v době od 8:00 do 12:00.
Školka stále v provozu
I přes náročnou situaci ohledně Covid-19 se podařilo zachovat
provoz školky během celého podzimu pouze s krátkodobým
omezením délky otevírací doby. Před zavedením nejpřísnějších
opatření se dokonce podařilo zrealizovat i projektový den pro
oddělení starších dětí. Tento projektový den byl zaměřen
na Karla IV. a stavitelství mostů. Děti se seznámily s osobností
našeho panovníka a jeho stavitelskou činností. V rámci této akce si
naplánovaly vlastní malý most, postavily ho a dokonce se po něm
mohly i projít.
První prosincový týden školku navštívil čert s Mikulášem. Děti mu
zazpívaly a zarecitovaly. Mikuláš chválil ty hodné, ,,zlobiči“
museli slíbit, že se budou snažit polepšit. Vše dopadlo dobře, čert
si nakonec nikoho neodnesl.
Naše
školka
dlouhodobě
spolupracuje
s Pedagogicko-psychologickou poradnou Rokycany. Díky tomu probíhá
v zimních měsících ve školce beseda s paní psycholožkou a rodiči
předškoláků na téma školní zralost. S touto besedou je spojená
i diagnostika předškoláků. Rodiče tak mají dobrý přehled o tom,
zda je jejich potomek zralý pro školní docházku. Mohou se také
v klidu rozmyslet, zda potomek do základní školy nastoupí, nebo
požádají o odklad školní docházky. Věříme, že i v letošním
školním roce budeme moci tuto besedu uspořádat.
Informace ze základní školy
Celý podzim byl pro pedagogy i žáky základní školy poměrně
pestrý. Ihned ze začátku školního roku jezdili žáci na plavání, které
bylo v loňském roce přerušeno uzavřením škol.
V září pedagogové ve spolupráci s odborníkem z oblasti
bankovnictví pro své žáky zorganizovali projektový den na téma
finanční gramotnost. Žáci poznali historii peněz a na vlastní kůži si
prostřednictvím hry vyzkoušeli rizika dluhové pasti.
V polovině října došlo k uzavření školy a přechodu na distanční
vzdělávání. Jsem velmi hrdá na to, že naše škola okamžitě přešla
na online výuku. Již první den se podařilo připojit téměř všechny
žáky. Ostatní se do výuky zapojili během několika dnů. Na tomto
místě bych chtěla velmi poděkovat společnosti TD-IS, která nám
zajistila vybavení pro děti, které by se jinak výuky nemohly
zúčastnit.
Protože uzavření škol přetrvalo do listopadu, mysleli jsme si,
že online proběhnou i třídní schůzky. Poprvé v režimu tzv. tripartit.
Tripartitou se nazývají třídní schůzky, kdy se společně sejdou žák,
rodič a učitel. Díky návratu žáků do školy se tato setkání mohla,
za přísných hygienických opatření, uskutečnit osobně. Zpočátku
měli rodiče a žáci jistý ostych, co se to vlastně bude dít. Brzy
se však atmosféra uvolnila. Nakonec se všichni shodli na tom,
že tato forma třídních schůzek je skvělá.
Bohužel jsme v minulém roce museli upustit od tradičních akcí.
Společné setkání při zdobení perníčků a vánoční trhy nám všem

velmi chybí. Milí spoluobčané, věřím, že se na těchto akcích
společně sejdeme příští rok. Dovolte mi, abych Vám i Vašim
blízkým popřála do nového roku především pevné zdraví.
Alena Hybnerová, ředitelka školy v z.

ČLENSKÝ VÝBOR JEDNOTY
V obci Kařez působí členská základna KD Jednoty Kařez a rádi
bychom se zmínili o naší činnosti. V roce 2020 jsme měli
naplánováno plno kulturních a společenských akcí, a to pro příklad
různé přednášky s lékaři, besedu s policií, zájezdy, návštěvy výstav,
setkávání se s jubilanty v obci, velikonoční a vánoční posezení
a další akce, dle možností, nabídek a potřeb. Dále organizujeme
ve spolupráci se Sokolem Kařez cvičení žen a výšlapy do přírody.
Naší zájmovou činností je rovněž aranžování výlohy v prodejně
textil a velikonoční a vánoční tvoření. Tento rok, a to vlivem
epidemie bylo vše omezené, přesto v době uvolnění vládních
nařízeních po první vlně jsme měli přednášku MUDr. Hrdličkové
na téma cukrovka. Místo klasického cvičení žen v sokolovně jsme
tuto aktivitu nahradili procházkami do přírody do okolí Kařeza
a kařezských rybníků. Rovněž se nám podařilo v září uskutečnit
naplánovaný zájezd na zámek Březnice, kde jsme si tu za velice
krásného počasí všichni užili. Jen doufáme, že příští rok už bude
bez pandemie a že bez omezení se budeme moci opět setkávat
a doženeme vše, co nám v roce 2020 nevyšlo.
Zároveň při této příležitosti chceme popřát všem občanům hodně
štěstí, pohody a pevné zdraví v roce 2021.
Zámek Březnice

Adventní výzdoba v prodejně smíšeného zboží
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Členský výbor jednoty Kařez, Jaroslava Vlčková

PARKOVIŠTĚ U ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY KAŘEZ
Projektová dokumentace na zastřešený parkovací dům je
zpracovaná a je na kontrole u Správy železnic, státní organizace.
Následně po jejich vyjádření bude pokračovat další proces
administrace projektu. Jak bylo již minule zmíněno, tak
projektovou dokumentaci z větší části hradí kraj, a to ve výši
800.000 Kč. 200.000 Kč obec získala darem od Mikroregionu
Zbirožsko. Další finanční prostředky na dofinancování projektové

dokumentace obec obdrží formou daru od okolních obcí jejichž
obyvatelé využívají železniční zastávku Kařez a přilehlé
parkoviště, a to jak z obcí Mikroregionu Zbirožsko, tak i od obcí
ze Středočeského kraje. O dalším průběhu této akce budeme
průběžně informovat.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 7/2020
ZE DNE 14.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje :
• zapisovatele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
• schodkový Rozpočet obce na rok 2021
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0013353/VB/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
• Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Koloběhem života z.s. Zbiroh ve výši 350 Kč/osoba/měsícB
• Darovací smlouvu na PD na vypracování parkovacího domu u železniční zastávky Kařez s Mikroregionem Zbirožsko ve výši
200.000 Kč
• Darovací smlouvu na PD na vypracování parkovacího domu u železniční zastávky Kařez s Městem Zbiroh ve výši 20.000 Kč
• stočné ve výši 35 Kč/m3 a dle podílu na rok 2021
• rozpočtové opatření č. 6
• směnu části pozemků p.č. 466/5 a p.č. 308/2 a starostu k podpisu smlouvy a úkonům s tím spojených
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016352/VB/01, Kařez, RO, p.č.
185, TS, kNN
• M. Kratochvílovou jako přísedící u Okresního soudu v Rokycanech
bere na vědomí :
• zprávu ohledně skutečných nákladů za rok 2020 od VAK Starý Plzenec
• zápis Finančního výboru č. 8
• pokyn k provedení inventarizace za rok 2020
• zápisy Kontrolního výboru č. 2 a 3

INZERCE

ÚŘEDNÍ HODINY

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

ZÁVĚREM
Vážení spoluobčané,
Rád využívám této příležitosti, abych Vám ze srdce jménem svým,
jménem zastupitelstva obce a jménem Obecního úřadu v Kařeze
popřál do nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovní
i osobní spokojenosti a aby byl rok 2021 pro nás všechny
plodnější, klidnější, veselejší a úspěšnější. Zároveň chci poděkovat
občanům, spolkům, organizacím, Základní a mateřské škole,
dobrovolným hasičům, zastupitelům, zaměstnancům úřadu a Vám
všem, kdo jste přispěli k rozvoji naší obce.
Bc. Václav Krofta
Členové redakční rady:
Bc. Václav Krofta
Ing. Simona Bejčková
Bc. Zdeněk Zdvořák
Alena Hybnerová

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

OÚ (přízemí) pro veřejnost
Pondělí:
8:00 - 11:30
Úterý:
12:00 - 15:00
Středa:
8:00 - 12:30
Čtvrtek:
8:00 - 12:00
Pátek:

Vydavatel:
Obec Kařez, Kařez 28,
338 08, IČO: 00258806
Vedeno u MK ČR ev. č. E 23913

Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný zdarma
na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok

Tisk:
SOS print s.r.o., Švihovská 10, 301 00 Plzeň
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číslo vydání 1/2021 ze dne 6.10.2020
náklad 300 ks

