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Oficiální zpravodaj obce
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ZŠ A MŠ KAŘEZ, P.O.

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 byla dne 17. 8. 2021 ukončena předáním gastro vybavení, samotná stavba byla kolaudována
dne 12. 8. 2021. V ten moment započala příprava s nastěhováním vybavení do budovy ZŠ a MŠ Kařez, pedagogického
i nepedagogického personálu za účasti dobrovolníků z řad občanů, a především za účasti našich dobrovolných hasičů. Všem za jejich
práci děkujeme. Tato akce proběhla dne 23. 8. 2021. V ten moment započala příprava všech tříd na příchod dětí MŠ a žáků ZŠ
a zároveň se připravovalo slavnostní otevření budovy ZŠ a MŠ Kařez, p. o. a její předání dětem a žákům do užívání. Toto slavnostní
otevření ZŠ a MŠ Kařez, p. o. proběhlo dne 31. 8. 2021 od 14.00h za přítomnosti široké veřejnosti a hostů složených ze zástupců
jednotlivých poskytovatelů dotací na celkovou rekonstrukci a nástavbu budovy. Mezi hosty byli také zástupci Komerční banky, a. s.,
která nám poskytla úvěr na předfinancování a dofinancování celé akce, zástupci dotčených orgánů ze státní správy, stavebního úřadu,
hygieny a další, dále starostové a starostky z okolních měst a obcí. Nechyběli ani pedagogičtí pracovníci škol, se kterými naše škola
spolupracuje.
Všichni měli možnost prohlédnout si vnitřní i venkovní prostory, které byly i s výkladem průběhu rekonstrukce a celého projektu. Ve
třídě základní školy byla k vidění výstava historie školy od jejího prvopočátku. Níže jsou fotografie z této výstavy. Tuto výstavu
zajistila paní učitelka PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská.
Před oficiálním otevřením ZŠ a MŠ Kařez, p. o., po prezentaci všech hostů a slovu starosty a místostarostky došlo na vystoupení dnes
již bývalých žáků ZŠ Kařez, které bylo nastudováno pod vedením Mgr. Aleny Hybnerové, ředitelky ZŠ a MŠ Kařez, p. o. Jednalo se
o pohádku s názvem Popelka. Všem žákům děkujeme za excelentní a velmi humorný výkon.
Bohaté občerstvení pro všechny zúčastněné zajišťovala firma Tomáše Nejedlého, kterému tímto děkujeme za realizaci. Je třeba
poděkovat také kuchařkám ze ZŠ a MŠ Kařez, p. o. paní Plecité paní Zdvořákové, za přípravu části občerstvení. Ve zkušebním
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provozu školní kuchyně bylo zajištěno občerstvení vysoké kvality a výborné chuti. Především je nutné zmínit vdolečky, které byly
hned pryč a roastbeef, který neměl chybu. Níže jsou vidět fotografie současného stavu po kolaudaci a fotografie ze slavnostního
otevření a předání budovy. Mezi hosty byly tito zástupci Ing. Arch. Miroslav Michalec – PK vedoucí odboru regionálního rozvoje,
JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA – PK vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, JUDr. Marcela Krejsová – zastupitel PK členka
rady pro oblast cestovního ruchu, Ing. Magda Sýkorová – územní odbor IROP pro Plzeňský kraj / ředitelka odboru.

Níže jsou vidět zástupci veřejnosti mezi nimiž jsou budoucí uživatelé budovy ZŠ a MŠ Kařez. Jsme rádi, že máme takové množství
zájemců o naši budovu a její služby.
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Zde jsou ukázky historie budovy školy s fotografiemi žáků minulých, dnes již starších ročníků.

Zde je starosta V. Krofta se svojí bývalou paní učitelkou paní Hašplovou.
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Zde jsou děti, které vyzkoušely nové hračky ve třídě MŠ.

Realizací projektu došlo k úpravě dětského hřiště v podobě
zahradnických úprav. V tento moment obec dokončuje menší
úpravy, které nebyly součástí projektu, ale jsou potřeba. Jedná se
o přístřešek na kola, který se dá využít i pro maminky s kočárky.
Bude osazen i domek na zahradní nářadí a venkovní hračky pro
děti. V době realizace projektu nebylo možné výše uvedené části
vložit do projektu, proto se nyní realizují samostatně. V tento
moment je projekt ve fázi, kdy čeká na proplacení žádosti
o platbu na dotaci z IROP.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat všem našim zastupitelům
za pozitivní přístup k celé stavbě a velkou sounáležitost
s projektem.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

Děti MŠ na vycházce v bezpečnostních vestičkách, které dostaly
od poskytovatele dotace IROP.

… dovětek starosty:
Velké poděkování a uznání za tento projekt patří právě
místostarostce obce Ing. Simoně Bejčkové, neboť ona byla
strůjcem a koordinátorem celého projektu. Od přípravy
projektové dokumentace, během samotné realizace, až po
dokončení akce byla tahounem celé akce. Napsala náročnou
žádost o dotaci a během stavby koordinovala veškeré technické
a finanční záležitosti a činnosti, aby vše do sebe zapadlo tak, jak
má. V září zpracovala kompletní závěrečnou zprávu pro
vyúčtování dotace. Na této akci byla skutečně odvedena skvělá
práce paní místostarostky. Navíc touto rekonstrukcí celé budovy
školy a školky se dá říci, že obec má opravené a plně funkční
všechny obecní budovy.
Václav Krofta
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Vodáckým Ahoj Vás opět zdraví Pavla Urxová a Michaela Šindlerová
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BEROUNSKÝ DRAK V KEMPU
NA HRÁZI – 3. AŽ 5. 9. 2021,
BEROUN
Kařezská posádka se již potřetí zúčastnila závodu, určeného pro
amatérské, firemní a soukromé FUN posádky. Na start závodu se
postavilo celkem 32 posádek a naše ,,kařezská posádka“ se
umístila na nádherném třináctém místě!, což je obrovský úspěch.
I přesto, že mottem závodníků bylo opět ,,Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se“, přivezli z Berouna skutečně krásné umístění
a věřím, že příští rok budou útočit na umístění na bedně😊.
Sehranost,
spolupráce
a hlavně
týmovost
,,kařezáků“
převyšovala nad individuálními výkony a společný úspěch
v závodě byl následně řádně oslaven. Závodníkům patří velká
gratulace a poděkování za reprezentování obce Kařez.
Václav Krofta

obce, již rovněž nebude moci s okamžitou platností být
využívaný, neboť skládka nebyla na obecním pozemku.
Vzhledem k tomu že již začala výstavba bytových domů na
obytné zóně, tudíž vedle a nad sokolovnou se začnou realizovat
vykopávky a položení inženýrských sítí, tak bude tento prostor
díky staveništi úplně uzavřen. Proto již nebude možné se dostat s
bioodpadem za čističku odpadních vod. Problematiku, kam a jak
ukládat bioodpad, opět bude muset zastupitelstvo vyřešit přes
zimní měsíce, abychom na jaře byli připraveni a občané byli
informováni, jak to bude s biologickým odpadem
Václav Krofta

UKLIDÍME ČESKO – 18. 9. 2021
V roce 2020 se naše obec poprvé přihlásila do soutěže Uklidíme
Česko. I letos se dne 18. 9. 2021 uskutečnila tato veřejně
prospěšná akce. Během dvou hodin se nasbíralo na veřejných
prostranství obce kolem 1000 kg odpadu všeho druhu, přesto, že
nás bylo oproti minulému roku podstatně méně. Jen 17
dobrovolníků. Po dobře odvedené práci byli pracovníci alespoň
odměněni nápoji a gulášem a následně si všichni mohli opéci
vuřta. Dobrovolníci z Pětidomí si vyzvedli rukavice a pytle již v
pátek krásně uklidili veřejná prostranství právě v Pětidomí.
Poděkování patří všem občanům, kteří přišli a kterým není
lhostejná situace ohledně životního prostředí.

ZÁKLAD SKLÁDKY
NA BIOODPAD
V Pětidomí za hrází byl vždy uskladňován biologický odpad
(větve, listí, lupení). Tento pozemek je v majetku firmy
Colloredo – Mansfeld a bohužel majitel nám již zakázal tento
pozemek využívat pro skládku. Z tohoto důvodu byl odvezen
všechen odpad a žádáme občany, aby už na toto místo, ale ani
nikam jinam u břehu rybníka neuskladňovali žádný odpad.
Majitel si dá na předmětné místo cedule ,,zákaz skládky“.
Porušení tohoto zákazu bude sankciováno pokutou. Vzhledem k
tomu, že obec zde nemá žádné pozemky, kde by se mohl odpad
uskladňovat, a vzhledem k výše uvedenému, žádáme občany, zda
by nám někdo nepronajal v Pětidomí pozemek, či neporadil, kde
by se nově mohl bioodpad ukládat, neboť je nutné přes zimu
vymyslet řešení, jak to bude od jara 2022 se skládkou.
Děkujeme za spolupráci.
Zároveň je toto hospodářské odvětví a uskladňování bioodpadu
velice diskutované téma, neboť např. pozemek v Kařeze za
sokolovnou, kde se svážel a uskladňoval bioodpad takřka z celé
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Václav Krofta

nadšení. Rodiče i děti si tento den velice užili. Budeme se těšit na
další společnou akci.

NOVÝ PROVOZOVATEL
RESTAURACE V SOKOLOVNĚ
Je nám potěšením a doufám, že i pro většinu obyvatel dobrou
zprávou, že od 4. 9. 2021 je opět otevřena restaurace v obecní
sokolovně. Po uskutečněném výběrovém řízení se novým
provozovatelem stal pan Ing. Vít Vlasák.
Otevírací doba je zatím dočasná, a to v pátek a v sobotu od 10:00
do 23:30 a v neděli od 10:00 do 17:00. Pro tuto přechodnou dobu
jsou nabízeny alkoholické a nealkoholické nápoje a drobné
občerstvení. Věřím, že se postupně v restauraci rozběhnou
všechny gastronomické služby a že návštěvníci, kteří například
využívají i sál v sokolovně, budou s provozovatelem a
s nabízenými službami spokojeni.
Václav Krofta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
ŘEDITELE ZŠ A MŠ KAŘEZ, P. O.
Na základě doporučení výběrové komise a na základě usnesení
Zastupitelstva obce Kařez ze dne 3. 8. 2021, č. usnesení 7/2021
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kařez, p. o. byla vybrána a jmenována paní
Mgr. Alena Hybnerová. V její činnosti jí přejeme mnoho
úspěchů, pevné nervy a samé spokojené rodiče a hlavně děti.
Václav Krofta

PRACOVNÍ MÍSTO ŠKOLNÍKA V
ZŠ A MŠ
Obec Kařez ve spolupráci s kařezskou školou stále nabízí
pracovní místo na pozici školníka v ZŠ a MŠ Kařez, p. o. Tato
informace již byla inzerována v minulém čísle zpravodaje a po
proběhlém výběrovém řízení je tato pozice stále volná. Zájemci o
tuto pozici mohou podávat své přihlášky na OÚ v Kařeze a je
potřeba doložit: Výpis z rejstříků trestů, strukturovaný životopis,
středoškolské vzdělání technického zaměření, řidičský průkaz
skupiny B. Výhodami jsou: manuální zručnost, flexibilita,
aktivní přístup k práci a ochota učit se novým věcem.
Poznámka: Pracovní pozice školníka bude rozdělena na dvě
pracovní zaměření s celkovým úvazkem ,,1“. Úvazek 0,4 bude
využit pro potřeby školy a školky a úvazek 0,6 bude využit pro
potřeby obce Kařez. Platové podmínky a zařazení jsou dle
platných tarifních tříd. K nově vytvořenému pracovnímu místu je
k dispozici obecní byt 2+kk, nacházející se právě v budově školy.
Václav Krofta

SOKOLSKÉ SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE
Dne 12. 9. 2021 proběhlo Rodinné sportovní odpoledne pořádané
TJ Sokol Kařez. Na programu bylo vystoupení dívek z oddílu
Tancvič, ukázka cvičení žen na trampolínách a sportovní soutěže
dětí. Při vstupu obdržely děti kartičku, která sloužila k potvrzení
účasti na připravených disciplínách. Po úspěšném splnění
následovala malá odměna. Zpestřením dne byl T-Mobile
olympijský běh, který se po dokončení disciplín konal na lesní
cestě nad sokolovnou. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kařez se
podařilo děti nadchnout a jejich výkony odpovídaly jejich
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Všem,
kteří
se
podíleli na organizaci
akce, moc děkujeme.
Jana Ničová
a
Mgr. Veronika
Kopecká

ČLENSKÝ VÝBOR JEDNOTA
KAŘEZ

OPOŽDĚNÁ VÝSTAVA KE 120.
VÝROČÍ SOKOLSKÉ ŽUPY
ROKYCANOVY
V roce 2020 se završilo už stodvacetileté trvání sokolské župy
Rokycanovy. Pro toto významné výročí plánoval Sokol
uspořádat v roce 2020 výstavu, kde by jednotlivé tělocvičné
jednoty župy formou stručného článku, fotografií a zajímavých
artefaktů, představily historii i současnost své tělocvičné jednoty.
Covidové restrikce to bohužel neumožnily, takže předpokládaná
vernisáž výstavy se má uskutečnit, pokud situace dovolí, pod
názvem“ Sokol na Rokycansku” v lednu 2022 v Muzeu dr.
Bohuslava Horáka v Rokycanech.
Tělocvičná jednota Sokol Kařez přispěla k výstavě nejen
stručným popisem historie Sokola a současnosti, který dále
uvádíme, ale i fotografiemi z historie, které si možná pamatujete
z naší výstavy pamětnických fotografií v roce 2019 a také ze
současnosti,
dále
historickými
sokolskými
odznaky
a historickými plakáty, z nichž nejstarší v závěru přetiskujeme.
Historie a současnost Tělocvičné jednoty Sokol Kařez
Adresa:
Tělocvičné jednoty Sokol Kařez
Kařez 100
338 08 Zbiroh

Dne 7. 9. 2021 uspořádal členský výbor zájezd do Kláštera Plasy,
navštívili jsme i přilehlou zoologickou zahradu a na oběd jsme
zašli do Zámeckého pivovaru Plasy. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili v krásné cukrárně Chrást, kde jsme se občerstvili. Sešla
se parta bezva lidí a doufáme, že všichni byli spokojeni
s zájezdem a celkovým programem.
Mimo jiné plánujeme další akce, jako je přednáška lékařky,
přednáška z Městského muzea Zbiroh a samozřejmě již tradiční
vánoční posezení. Protože jsme rovněž členky TJ Sokol Kařez,
tak za krásného počasí nechodíme nyní cvičit do sokolovny, ale
děláme výšlapy kolem Kařezu. Snažíme se starat i o vzhled obce,
a tak upravujeme záhon před pomníčkem Podbrdských partyzánů
před OÚ v Kařezu. Rádi přivítáme do svých řad na naše
pořádané akce i další občany a zájemce z Kařezu.

Tělocvičná jednota Sokol Na Borku pro Karez, Karýzek a Cekov
byla založena 16. února 1919. V době založení měla 105 členů.
Už v březnu 1920 byla podaná žádost ředitelství panství Zbiroh
o pozemek na stavbu tělocvičny a v roce 1923 byl položen
základní kámen.
Sokolovna byla postavena svépomocí členů Sokola. Stavbu
provedl stavitel František Lukeš dle projektu Karla Tumpacha.
A za dva roky v roce 1925 byly odeslány plány sokolovny ke
kolaudaci. Financování stavby bylo z darů a kulturních akcí, ze
kterých se ukládalo 50% zisku na budoucí sokolovnu. Přechodně
byla i zavedena pracovní povinnost sokolů na výstavbě.
Současně se stavbou kultivovali sokolové i blízké okolí
sokolovny pravidelným vysazováním stromů, většina z nichž
dělá radost i nám současníkům. V historických záznamech se
můžeme dočíst o bohatém spolkovém životě, který se stejným
dílem jako sportovní činnosti věnoval i kulturnímu životu.
Svědčí o tom založení nejprve dramatického a později
i hudebního a zpěváckého odboru.
Při rekonstrukci sokolovny byl u základního kamene, který byl
položen v roce 1923, objeven vlastenecký vzkaz, který zanechali
zakladatelé Sokola. Uvádíme z něj úryvek:
V upomínku budoucím ……
Budiž tu vždy pěstován ”ve zdravém těle zdravý duch”. A jako
předkové naši stateční nepřemožené tělesné své síly věnovali
pravdě, již hájili proti nepřízni časů, tak stůjmež i my i vy
budoucí jako pevná hráz jazyka slovanského, mravů otců
a duševního pokroku, aby národ náš československý, v jehož
prvním roce samostatnosti jednota“ Sokol” Karez byla založena,
dobyl sobě – splniv heslo“ Rovnost, volnost, bratrství” –
předního místa mezi nejvzdělanějšími a nejušlechtilejšími
národy světa.
Dáno v Kareze 2. září 1923
Vojtěch Krafta – starosta
Josef Cipra – jednatel

Jana Ptáková
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až do roku 1990. TJ Sokol je složkou Národní fronty. V tomto
rámci zvelebují sokolové postupně své sportovní zařízení
a pořádají s úspěchem cvičení i kulturní akce. Tři roky se buduje
brigádnicky přístavba sokolovny s bytem pro správce, která je
slavnostně otevřena 12. 1. 1974. V roce 1976 se gymnasté
účastňují úspěšně krajských i celostátních přeborů, děti plní
odznaky zdatnosti, cvičí se na spartakiády. V roce 1990 je
dokončena výstavba tenisového hřiště u sokolovny.
Začíná privatizace a spor s ČOS Praha o sokolovnu. Sokolové
dokazují, že Sokol Kařez existuje bez přerušení. Aktivitou pěti
sokolů a starosty pana Šindlera končí spor registrací Tělocvičné
jednoty Sokol Kařez, která je tímto přijata do centrální evidence
ČOS od 19. 12. 2003. Vlastníky sokolovny jsou opět sokolové
v Kařezu v celkovém počtu 8 členů. Protože zajištění provozu
a provozních nákladů sokolovny není v silách Sokola, předává
sokolovnu do majetku obce, se kterou uzavírá smlouvu
o bezplatném užívání.
Už iniciativou obce proběhla v roce 2008 a 2009 poslední
rekonstrukce sokolovny, která byla finančně podpořena
Evropským fondem pro regionální rozvoj. Z aktivit nové doby
kromě již tradičních akcí stojí za zmínku následující:

Plakát ŠIBŘINKY
V předválečných časech byla sokolská činnost v Kařeze velice
bohatá, kromě pravidelných cvičení dětí, žen a mužů se konalo
až 10 divadelních představení ročně na jevišti i v přírodě a to
i operety! Navíc i taneční zábavy, dětské dny, šibřinky, besídky
atd. Ve válečném roce 1941 na Velikonoce z důvodu spáchání“
velezrádných přestupků” některých předáků České obce sokolské
propadá sokolský majetek, budovy, jmění a zařízení ve prospěch
říše. Sokolovna je uzavřena a zapečetěna. Je stanné právo, zákaz
cvičení, zábav a divadel. Cvičební nářadí Sokola bylo opět
využito ihned po vítězném konci války v květnu 1945. Tehdy
projíždělo Kařezem velké množství vojáků československé
armády a také mnoho Rusů a Američanů. Rusové tehdy
vybudovali v Kařeze z prken chatové městečko i se cvičištěm,
kam odvezli sokolské sportovní nářadí. Táborové baráky byly ale
využity jen necelé dva měsíce do poloviny června, pak byly
opuštěny a zařízení ponecháno. Koncem roku byly baráky
rozprodány. A Sokol ihned rozběhl cvičení, zábavy, plesy
a pořádání divadelních představení. Všechny tělovýchovné
složky v obci (Tělocvičná jednota Sokol, Federace proletářské
tělovýchovy, Sportovní klub, Svaz české mládeže a Junák) se
usnesly za přítomnosti představitelů obce, na sjednocení pod
názvem Tělovýchovný svaz Sokol. Zástupci Sokola
a Sportovního klubu přečetli svoje rozhodnutí, že sjednocení
bude v demokratickém duchu a v zásadách Tyrše a Fügnera
s vyloučením politického vlivu.
V roce 1948 došlo k celostátnímu sjednocení, kdy ústřední akční
výbor v Praze za účasti ministra Alexeje Čepičky sjednotil
československou tělovýchovu a sport v Sokole do sokolských
jednot. V Kařeze se v tu dobu koná předsletové okrskové veřejné
cvičení ke XIV. sletu příští rok. Až do roku 1953 pokračovala
činnost sokolské jednoty v tradičním pořádání cvičení a bohatého
kulturního života. V roce 1956 byl Sokol zakázán a zřízen
Československý svaz tělesné výchovy a sportu, který existoval

Od roku 2014 spolupracuje Sokol se Základní školou v Kařeze.
Společně jsme organizovali i v letech 2014, 2016 a 2017 třídenní
výměnné zájezdy dětí do německého Coburgu nebo vždy další
rok dětí z Coburgu do Kařezu. Děti trénovaly základní cirkusové
aktivity jako jsou rovnováha, postřeh, prostná cvičení,
žonglování, pantomima, akrobacie ap., které na závěr předváděly
na veřejném vystoupení. Výměnné akce mezi hostitelskou
organizací Coburger Kinder- und Jugendtheater Coburg se
konaly za finančního přispění Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM, která podporuje
přeshraniční spolupráci škol a zájmových mimoškolních
organizací.
V roce 2017 se účastnily děti z gymnasticko-tanečního oddílu
regionálního kola tanečních skupin Sokola Czech Dance Tour
2017 v Plzni s několika vystoupeními. Mladší a starší žákyně
vyhrály 3. místo v soutěži. Dále jsme pořádali Sletové sportovní
odpoledne, kde jsme na závěr soutěží jako hraniční sokolská
jednota předali sletovou štafetu společně s představiteli župy
Rokycanovy zástupcům župy Budečské.
V roce 2018 jsme na počest XVI. sokolského sletu instalovali na
podzim k připomenutí historie Sokola Kařez výstavu
pamětnických sokolských fotografií, předmětů a kronik. Na
vernisáži výstavy vystoupili s kulturním programem žáci ZŠ.
V roce 2019 slavil Sokol Kařez 100. výročí trvání, kterému jsme
chtěli věnovat všechny sportovní akce toho roku. Oddíl Tancvič
uspořádal v květnu hudební odpoledne za účasti hostů
z ochotnického divadelního spolku Jirásek 2012, kvalitní
pěvecká vystoupení doplnilo taneční vystoupení dětí z oddílu.
Společně s obecním úřadem a s hasiči jsme uspořádali 1. června
Dětský den. V programu vystoupily ženy s ukázkami cvičení na
trampolínách, oddíl Tancvič s vlastními choreografiemi tanců
a ZKO Komárov předvedl ukázku výcviku psů. Červen byl
i měsíc turnajů. Vždy po týdnu se postupně konal volejbalový
turnaj smíšených družstev, turnaj ve stolním tenise
a v badmintonu. Účastníci turnajů obdrželi pamětnické listy ke
100. výročí Sokola. V září se konalo Rodinné sportovní
odpoledne s netradičními disciplínami, které zapojilo do sportu
i rodiče. V úvodu akce byli účastníci pozváni ke slavnostnímu
aktu vysazení lípy, kde destička na kameni připomíná událost, ke
které byla lípa vysazena. Konal se i taneční workshop, kde si
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účastníci mohli vyzkoušet pod vedením cvičitelky svoje
dovednosti. Ženy předvedly ukázku cvičení na trampolínách.
Účastnili se i zástupci župy a redaktorka z Rokycanského deníku,
kde vyšla o průběhu sportovního odpoledne reportáž.
V listopadu se konala i tradiční sokolská zábava a akce roku
zakončila výroční členská schůze ke 100. výročí, s hodnocením
akcí a poděkováním všem aktivním členům a spolupracujícím
organizacím a především obci, která nám poskytla vývěsku na
propagaci našich akcí a Sboru dobrovolných hasičů. Všechny
akce toho roku se konaly za finanční podpory dotace Plzeňského
kraje a finančního přispění obce. Dotace pravidelně využíváme,
neboť nám poskytují další možnosti pro zpestření sportovních
aktivit. Kromě nákupu sportovního nářadí jsou to např.
několikadenní soustředění oddílů, která se už stávají tradicí. Tuto
možnost využívají především maminky s dětmi a gymnasticko-taneční oddíl Tancvič.

POZVÁNKA NA BESEDU PRO
SENIORY S POLICIÍ ČR
Dne 14. října od 18: 00 hod. se v prostorách knihovny Obecního
úřadu v Kařeze bude konat se zástupci Policie ČR, ÚO
Rokycany beseda se seniory. 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.

Covidový rok 2020 poznamenal činnost Sokola, takže jsme
museli pět akcí zrušit. Ale přesto jsme v přestávkách uvolnění
stihli turnaj ve stolním tenisu, zahájit turistickou sezónu
vycházkou k partyzánskému krytu, uspořádat alespoň“ malý”
dětský den oddílu cvičení maminek s dětmi, uskutečnit letní
pobyt maminek s dětmi v areálu Sokola Dobřív, jednodenní
soustředění gymnasticko-tanečního oddílu, volejbalový turnaj
kde jsme získali 2. místo a v září i Sportovní odpoledne pro
rodiče a děti s vystoupením dívek z Tancvič a s vystoupením žen
na trampolínách. Opět se akce konaly za finanční podpory dotace
Plzeňského kraje.
V současné době, v roce 2021, provozuje TJ Sokol Kařez
v rámci všestrannosti oddíl cvičení maminek s dětmi, cvičení
žen, cvičení žen na trampolínách, volejbal, stolní tenis, nohejbal,
badminton, gymnasticko taneční soubor dívek a chlapců Tancvič
a turistický oddíl. Máme nyní 88 členů, oproti loňsku je malý
úbytek, což přičítáme důsledku covidu, kdy bylo cvičení hodně
omezeno. V průběhu roku máme řadu tradičních sportovních
a kulturních akcí. Jsou to turnaje ve volejbale, stolním tenise
a badmintonu. Organizujeme každoročně Den dětí a Sportovní
odpoledne rodičů a dětí a rovněž sokolskou zábavu. A do času,
který nám covid dovoluje organizovat sport, jsme připraveni
ihned připravit soutěže, turistické vycházky a sportovní
odpoledne, s cílem co nejdříve nahradit dětem i dospělým
chybějící sport. Snažíme se, a je to náš neustálý úkol,
o zvyšování počtu školených cvičitelů a také počtu členů.
Věnujeme péči oddílu cvičení maminek s dětmi s přáním
zaujmout je pro další sportování maminek i dětí v Sokole.
V letošním roce 2021 využíváme nově i dotaci Národní
sportovní agentury. Plánujeme doplnění sportovního nářadí tak,
aby bylo využitelné pro všechny cvičence. A chceme i něco málo
vrátit společnosti. Několik našich členů bylo odměněno
odznakem čestného dárce krve a TJ Sokol Kařez obdržel od ČOS
za účast v Sokolské kapce krve Čestné uznání. Z údajů kronik
obce Kařez vypracovala
Ing. Eliška Troníčková, starostkaTJ Sokol Kařez
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Bc. Hana Kroftová

LUCIE GROHOVÁ JE OPĚT
TENTO ROK MISTRYNÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Ve zpravodaji č. 2/2021 ze dne 9.4.2021 jsme Vás již
informovali o třináctileté slečně z Kařeza, Lucii Grohové, která
se v roce 2020 stala mistryní ČR. V tomto roce, a to konkrétně
dne 22. 8. 2021, se v Harrachově opět jelo mistrovství České
republiky horských kol (XCO) žákyň II. (věk od 13 do 14 let).
LUCKA GROHOVÁ opět zvítězila a stala se mistryní ČR
i v tomto roce.

Je to o to cennější, že v této kategorii byla ze soutěžících
nejmladší. Na startu v Harrachově bylo více než 40 závodnic
a Lucka dojela do cíle jako první! Tato trať byla velice fyzicky
i technicky náročná, neboť se jelo přes velké kopce a samotné
převýšení trati bylo přes 100 m. Závody tohoto charakteru jsou
rovněž tělesně bolestivé a závodník si sáhne doslova až na

samotné dno svých sil a někdy to bývá až za hranou. Proto je
nesmírně důležité mít vnitřní sílu a odhodlání a samozřejmě
povzbuzování a motivaci od celého týmu, včetně rodiny
a známých.
Lucka za první místo obdržela dres mistryně republiky,
samozřejmě zlatou medaili a dále upomínkové předměty.
Vzhledem k tomuto letošnímu prvenství má Lucka na příští rok
privilegium, že může závodit v mistrovském dresu České
republiky. Stále jezdí v klubu Author Team Stupno.
Tento sport je velice náročný na fyzičku, proto Lucka trénuje
minimálně 2,5 h. denně. Lucka jezdí jak XCO (cross country),
tak i silniční závody, ale jak Lucka říká:,, Priorita a číslo 1 je pro
mě cross“. Nejdůležitější je zimní příprava, z které se pak čerpá
celý rok. Její vzor je český biker Ondřej Cink, kterého zná Lucka
osobně a předpokládám, že většina obyvatel ho bude znát
z posledních Olympijských her, neboť reprezentoval Českou
republiku a pochází z nedalekých Rokycan.

Lucky sen je se v příštím roce kvalifikace na mistrovství Evropy,
což obnáší v příštím roce zajet na předních místech tři vybrané
závody. Bude to pro Lucku výzva a každopádně je to pro Českou
republiku (a pro Kařez) želízko v ohni, neboť Lucka má kvalitu
umístit se i na předních příčkách v rámci našeho kontinentu.
Velkou oporu má v rodině, především v rodičích a sourozencích,
kterým chce Lucka tímto poděkovat za podporu. Hlavně také
bráchovi Daníkovi, který s ní trénuje techniku ježdění. Zároveň
chce Lucka poděkovat svému trenérovi, který ji stále posouvá
dopředu.
Tento koníček je velice časově a finančně náročný, jen samotné
kolo stojí desítky tisíc korun, k tomu samozřejmě náhradní díly,
pravidelný servis a cestování po takřka celé republice stojí
nemalé finanční prostředky.
Je úctyhodné, jak tato reprezentantka zvládá a skloubí k tomuto
náročnému koníčku své běžné úkoly, jako jsou školní povinnosti,
protože se Lucka mimo jiné i velice dobře učí.
Její maminka nám prozradila, že jsou s manželem na Lucku
neskutečně pyšní, že je to dříč a vytrvalec, že je velice
ctižádostivá a na svůj věk cílevědomá a prostě si jde za svým
snem.
Lucce za obec Kařez a věřím, že i za všechny občany, velice
gratulujeme k tomuto prvenství a zároveň Lucce přejeme, aby jí
vyšlo příští rok mistrovství Evropy, a hlavně Lucce přejeme
pevné zdraví a mnoho dalších sportovních úspěchů.

Lucie Grohová (maminka) a Václav Krofta
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HISTORIE ZBIROŽSKÉHO
(KAŘEZSKÉHO) NÁDRAŽÍ
Příklad prvorepublikového nádražního areálu, vystavěného
v rámci úprav a zdvojkolejení železniční trati Praha – Plzeň.
Výpravní budova postavena v duchu pozdní secese jako první
drážní budova na území Plzeňského kraje.
Sloh – secese, slohy 19. století.
Autor – postavena pražským stavitelem Vendelínem Hronem dle
projektu Ředitelství státních drah v Praze z října 1911.
Kulturní památka rejstřík ÚSKP 104780 – železniční stanice
Zbiroh.
Fáze ochrany – památkově chráněno od 20. 4. 2012.
Adresa – Kařez č. p. 71.
Poslední výpravčí – Radek Klimeš z Plzně.

Secestní budova nádraží Zbiroh z roku 1926.

Zbiroh byl název železniční stanice, která se v letech 1882-2012
nacházela na trati 170 mezi stanicemi Hořovice a Kařízek.
Nádraží sloužilo pro občany převážně ze Zbiroha a z obcí na
sever od města. Dopravu k nádraží zajišťovaly autobusy jedoucí
ze zastávky Zbiroh-náměstí nebo z obce Zvíkovec. Stanice měla
5 dopravních a 3 manipulační koleje (z toho 2 kusé). Napětí
v troleji bylo 25 kV, 50HzAc.
V roce 2012 musela stanice ustoupit stavbě třetího tranzitního
koridoru, poněvadž ležela v oblouku a jednou z priorit byla
modernizace, tzv. rovnání tratě.
Při otevření jednokolejné tratě Praha – Plzeň v roce 1862 nesla
jméno Zbirov nynější stanice Kařízek. Roku 1862 bylo v místě
budovy žst. Zbirov vybudováno nákladiště a zastávka. Budova
nebyla zřízena, čekárna byla tedy umístěna v budově hotelu
Borek. Měla dvě koleje, jednu pro přistavování vozů na vlečku

a druhou z vlečky. Vlivem velkého vzestupu dopravovaného
zboží a velké vzdálenosti od původní stanice Zbirov, se roku
1885 ze zastávky stala stanice Zbirov. Původní stanice (dnešní
Kařízek), byla přejmenována na stanici Mýto. Současně byly
v tomto roce zřízeny dvě koleje (první a třetí). V roce 1912
přibyla i druhá staniční kolej a začalo se s výstavbou nové
staniční budovy. Ta byla dokončena v červenci roku 1913.
Změna názvu ze Zbirova na Zbiroh se uskutečnila v roce 1919.
Rok 1923 znamenal pro stanici Zbiroh změny v kolejovém
uspořádání. Byla položená druhá traťová kolej Hořovice –
Zbiroh a proběhly i úpravy ve stanici, zejména pro účely
nákladní přepravy. Přestavba byla dokončena začátkem května
1929 a provoz po druhé traťové koleji od Hořovic byl zahájen
11. května 1929 jízdou osobního vlaku 7168 v 10: 35. Dne 18.

V hotelu "Borek" se před vybudováním nádraží prodávaly jízdenky. V dálce je vidět Pětidomí, postavené Strousbergem.
Foto je z roku 1907
14 / 20

prosince 1929 bylo uvedeno do činnosti nové zabezpečovací
zařízení. V tuto chvíli měla stanice pět provozních kolejí. Druhá
traťová kolej ve směru na Plzeň byla přistavěna ve 30. letech.
Během druhé světové války nebyl na nádrží uskutečněn žádný
přímý nálet. Hloubkovými letci byla stanice ale napadána často.
Při náletu dne 17. dubna 1945 bylo zápalnou pumou zapáleno
železniční dřevěné skladiště. Díky rychlému vzplanutí shořelo
tak rychle, že nebylo možné nic zachránit. V únoru roku 1945
zastavil ve Zbirohu transport smrti, jedoucí z Prahy, směrem na
Plzeň. Doprovod SS vyhrožoval všem, kteří by chtěli vězňům
jedoucím v otevřených vozech něco podat. Z vlaku se ozývalo
i české volání: "Hoďte nám sníh". Pro všechny, kdo viděli tento
transport, to byl otřásající zážitek.
Elektrifikace trati proběhla v roce 1987 a spolu s ní výměna
zabezpečovacího
zařízení.
Původní
elektromechanické
zabezpečovací zařízení ve stanici a hradlový poloautoblok byly
nahrazeny reléovým zabezpečovacím zařízením (RZZ71)
s číslicovou volbou od AŽD Praha pro zabezpečení stanice a trať
zabezpečoval obousměrný automatický blok.
Provoz stanice byl ukončen 27. 4 2012 ve 23: 59. Od 0.00 dne
28. dubna 2012 slouží pro cestující zastávka Kařez, která je
umístěna přibližně 800 m od původní stanice, směrem k Plzni.
Poslední osobní vlak, jenž obsloužil zbirožské nádraží, byl
osobní vlak 7895 ve 23: 38, obsluhovaný motorovým vozem
řady 810.
V současné době je Zbiroh stále dopravnou. Odbočka Zbiroh
slouží pro obsluhu vlečky Borek. Je obsluhována ze žst. Kařízek,
resp. Rokycany. Dne 17. května 2016 bylo zahájeno dálkové
řízení tratě Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) a tím i dálková
obsluha odbočky Zbiroh z CDP Praha.
V dnešní době budovu nádraží vlastní australský majitel. Nádraží
je využíváno minimálně, ale již dvakrát zde bylo možno vidět
Legio vlak, který zde byl přistaven k prohlídce. Prohlídku vlaku
zajišťoval jeho majitel s personálem v dobových uniformách.
Dnešní vzhled je hodně vzdálen od kdysi krásné a udržované
budovy.
Kronikář obce Pavel Pražský

Pohled na budovu zrušeného nádraží

Pamětní deska umístěna na nádraží Zbiroh.

Pohled na nádražní budovu od silnice z 7.3. 2021
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BOJOVKA - TAJEMNÝ SKŘÍTEK
Po letních prázdninách se dětem opět ozval kamarád z jarního
období – tajemný Skřítek. Přichystal si pro ně další originální
putování, na které se děti chystaly už několik dní předem a jak se
říká „nemohly dospat“. Aby ne, tentokrát je čekalo něco nového
a znovu napínavého…

krájet. Správný směr však dětem nasvítily světýlka a reflexní
značky.
Malí dobrodruzi cestou zdolali několik nástrah a překážek, kdy
jim cestu lemovali maxi pavouci nebo netopýři.
Jindy bylo potřeba se přikrčit nebo nadskočit…a došlo i na
vlka… Všechny děti cestu absolvovaly statečně se zdravým
respektem a odhodláním a všichni získali 3 potřebné klíče,
kterými se jim na konci podařilo otevřít kýženou truhlu
s pokladem…
Ivana Ježková a Nikola Chvojková

Skřítek pro ně totiž v lese nachystal noční bojovku, a tak hlavní
starostí dětí bylo sehnat pořádnou čelovku nebo baterku. A ještě
buřta, protože se všichni účastníci sešli u ohýnku u Hejtmánku.
Děti tam trpělivě čekaly na pořádnou tmu a s menší dávkou
nervozity se těšily na cestu do neznáma. Úkol od Skřítka zněl
jasně – najít 3 klíče, kterými na konci cesty odemknou truhlu
s pokladem. Zážitek to byl velký i pro rodiče, protože tma se dala
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VÁNOČNÍ TRHY

INZERCE

Vánoční trhy ZŠ a MŠ Kařez proběhnou začátkem Adventu,
bude upřesněno.

MACECHY A JEJICH PŘÁTELÉ
Dne 11. 12. 2021 proběhne tradiční koncert v kostele sv. J.
Nepomuckého v Kařeze, kde vystoupí s vánočními koledami
skupina Macechy a jejich přátelé. Zpívání se bude konat od 15
hodin a všichni jsou srdečně zváni přijít si zazpívat a naladit se
vánoční atmosférou.

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

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
S ČESKÝM ROZHLASEM PLZEŇ

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

Obec Kařez se tento rok nově přihlásila do krajské akce pod
názvem Vánoční zpívání s Českým rozhlasem Plzeň, která se
koná dne 15. 12. 2021 od 18. h. Tato akce je veřejně známá
a tento rok proběhne již 24. ročník, pro naši obec to však bude
historicky první ročník. Tuto akci pořádá Český rozhlas Plzeň ve
spolupráci s reklamní agenturou RLA Stallion a Pohádkovým
statkem Plzeň.
Program bude následující, dne 15. 12. 2021 se sejdeme v 17.30
před OÚ v Kařeze, kde bude připraveno pohoštění v podobě
svařáku, čaj, atd. Starosta spočítá, kolik je na místě přítomných
a tuto informaci zavolá do Českého rozhlasu. Každý přítomný
obdrží pamětní list s pořadovým číslem této akce. Od 18. hodin
si před budovou OÚ pustíme v přímém přenosu vysílání Českého
rozhlasu, kde po úvodním slovu cca v 18.05 začne sbor na
Náměstí Republiky v Plzni zpívat koledy a my přítomní se
přidáme k tomuto online vysílání. Kdo se nebudete moci
zúčastnit živého vystoupení před OÚ v Kařeze, tak si může doma
ve svém pohodlí pustit rádio Český rozhlas Plzeň a rovněž
zpívání uslyší online.
Byl bych velice rád, aby se tato akce u nás stala tradicí a vždy
před Vánocemi jsme si přišli zazpívat koledy, popít svařák,
podiskutovat a naladit se vánoční atmosférou. Všichni jsou
srdečně zváni!
Václav Krofta

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

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení spoluobčané,
čas nám plyne jako voda a je až neuvěřitelné, že jsme
v posledním čtvrtletí tohoto roku. Jakmile vždy začne školní rok
a děti nastoupí do školy, tak si vždy uvědomuji, že již začínají
postupné přípravy a nákupy na Vánoce. Další vydání našeho
Zpravodaje vyjde až v lednu nového roku, a proto Vám již nyní
chci popřát klidné a pohodové prožití zbylých třech měsíců,
hodně štěstí a zdraví a mnoho osobní spokojenosti.
Václav Krofta
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 7/2021 ZE
DNE 3.8.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zastupitele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
• jmenuje Mgr. Alenu Hybnerouvu do funkce ředitelky ZŠ/MŠ Kařez, p.o.
• zadání zhotovení projektu s Ing. Kašparem na výměnu roury na pozemku proti ZŠ/MŠ Kařez, p.o.
• podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje
postiženého pohromou“ z Plzeňského kraje
• p. A. Holcovou jako přísedící u Okresního soudu v Rokycanech na čtyřleté volební období 2021-2025
• dodatek č.1 k bytu školníka s firmou BIS v celkový výši 487 996,53 bez DPH
• dodatek č.5 s firmou BIS na technickou změnu projektu výměny lina za dlažbu

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 8/2021 ZE
DNE 15. 9. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zapisovatele, ověřovatele, program zasedání o upravené body
• Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce, Děčín na zřízení věcného břemene, č. SOBS
VB 1495/IV-12-0018709 finanční příspěvek
• firmě Kompakt spol. s.r.o., Poděbrady na automobil pro Zvíkoveckou kytičku ve výši 5.000,-- Kč
• vyřazení nemovitého majetku v ZŠ/MŠ Kařez, p.o.
• Smlouvu o dílo na servis zdvihacího zařízení v ZŠ a MŠ Kařez – plošiny č.: 21-438 s firmou
Garaventa Lift s.r.o, Praha 10 v paušální částce 2.950,-- Kč bez DPH za pololetí
• schvalují čerpání finančních prostředků z rozpočtu ZŠ a MŠ Kařez, p.o. dle změny vyhlášky č. 84/2005
Sb., za období 1/2021 - 9/2021

RYCHLÉ ODKAZY

Vizitka obce

Členové redakční rady:
Bc. Václav Krofta
Ing. Simona Bejčková
Bc. Zdeněk Zdvořák
Mgr. Alena Hybnerová
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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 4/2021 ze dne 13.10.2021
náklad 300 ks

