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Oficiální zpravodaj obce
KRÁL ŽELEZNIC
BETHEL HENRY STROUSBERG
Dr. Bethel
Henry
Strousberg.
Rodným jménem Baruch – později
poangličtěným Bethel. Narozen 20.
listopadu 1823 v Neidenburgu,
Prusko. Zemřel 31. května 1884
v Berlíně, Německo. Byl německý
podnikatel židovského původu,
později křesťan. Jeho ženou byla
Mary Ann Swan, která pocházela
z chudé anglické šlechty. Měli
spolu 7 dětí. Vlastnil několik sídel
v Německu a v Čechách. Každý
z vás jistě slyšel o Králi železnic v našem kraji. Měl velké plány
s těžbou železné rudy a jejím zpracováním. Chtěl ze Zbirožska
udělat český Manchester (tzn. nejprůmyslovější oblast celé
země). Jeho gigantický plán však narazil.

Násep trati od sudů

Ve dvanácti letech pomáhal svému strýci v Londýně v obchodu
s uhlím. Pak v Americe pracoval jako žurnalista. V roce 1850
získal doktorát práv na filozofické fakultě v Jeně. Roku 1856
dělal pojišťovacího agenta společnosti Waterloo. Pak už se
věnoval železnicím a železárenskému průmyslu. V roce 1862
získal první koncesi na stavbu železnice z Insterburgu do Tilsitu
a roku 1868 získal koncesi pro stavbu rumunské železnice.
V dalších letech koupil panství Zbiroh, Mirošov a Osek. Z této
lokality měl v plánu vybudovat středisko železářského průmyslu
v rakousko-uherské monarchii.
Proč stál Strousberg právě o Zbiroh? Ke svému podnikání
potřeboval železo. Věděl, že v nitru Čech leží brdská železářská
oblast a v ní Zbiroh. Věřil nadsazenému odhadu, že pozemky mu
poskytnou 376 milionů centů železné rudy. Pod Zbiroh patřila
tehdy železářská střediska Františkov, Holoubkov, Strašice, kde
byly v chodu celkem čtyři vysoké pece. Strousberg sebevědomě
hlásal, že zde bude nejbohatší oblast celé země.

Železniční viadukt nad tratí Plzeň – Praha, po kterém měli jezdit
Strausbergovy vlaky mezi železárnami. Vlak zde ale nikdy nejel.
Dostaneme se k němu od třech sudů.

Pozůstatek z železáren Borek dnes

Za vidinou lepší existence začalo do Zbiroha přijíždět tisíce
dělníků z Čech, Německa a Itálie. Lidé všech řemesel se nechali
najmout do služeb Strousberga. Došlo i na zbirožský zámek.
Stroussberg si jej nechal přestavět v reprezentační sídlo své
rodiny. Že převzal objekt s památkami gotiky, renesance
a baroka ho vůbec nezajímalo. Skoro vše bylo při předělávkách
zničeno. Stavbaři totiž dostali na celou přestavbu jeden rok.
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Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že český Manchester se stane
skutečností. Stavěly se nové vysoké pece, slévárny a válcovny.
A také železniční trať spojující vzájemně všechny železárny na
Zbirožsku. Plánoval dráhu od nádraží na Borku směrem na
Kařez, Zbiroh a Františkov.
Dne 10. 5. 1873 padla vídeňská burza, což způsobilo pád
hodnoty akcií Strousbergových podniků.

vše provalilo. Strousbergovy dluhy dosáhly fantastické sumy 95
milionů marek (90 milionů zlatých)! Obyvatelé Zbirožska stáli
tváří v tvář kruté skutečnosti. Pruský vetřelec je podvedl
a ožebračil. O práci a obživu přišlo přes šest tisíc dělníků. Roku
1877 byl v Čechách Strausberg opět odsouzen k vězení pro
dlužníky, kde byl dva roky. Pak se vrátil do Berlína a poté do
Londýna, kde psal autobiografii. Roku 1884 zemřel v Berlíně ve
velmi špatné finanční situaci. Je pohřben na hřbitově sv. Matyáše
v Berlíně.

Původní železárna Borek

Roku 1878 anglický vynálezce Sidney Gilchrist Thomas dokázal
ve svém Thomasově konvertoru fosfor od železné rudy oddělit.
Kdyby tento vynález přišel o něco dříve, Bůh ví, jak by to tu
dnes vypadalo.

Zaniklé náspy Strausbergovo železnice na katastru Kařeza.

Přes snahu vědců a techniků se nedařilo zpracovat zbirožskou
železnou rudu, obsahující fosfor. Sliboval svým zaměstnancům
a obyvatelům Zbirožska lákavé zisky, jestliže se stanou jeho
finančními podílníky. Mnozí uvěřili a vyměnili svůj poslední
majetek za cenné papíry se Strousbergovým podpisem. A ti, co
neměli nic než své ruce, přistoupili na to, že jim nějaký čas
zůstane zaměstnavatel dlužen mzdu. Věřili, že jde jen
o přechodné potíže jejich pána a že jim brzo všechno vrátí
i s úrokem. Slíbil to přece… Pád „krále železnic“ přišel v říjnu
1875. Tehdy Strousberg odjel do Ruska přesvědčit své věřitele,
že je vše v pořádku. V Moskvě byl však usvědčen z podvodů,
zatčen a uvězněn a poté vykázán z Ruska. V několika dnech se

Mapa ukazující kudy měla Strausbergova železnice vést.

Dodnes jsou v Kařezu Strousbergovy domy postavené původně
pro dělníky. Je škoda, že tato nedokončená a zaniklá železniční
dráha není moc turisticky medializovaná. Dát pár informačních
tabulí, trochu zvelebit a byla by z toho krásná naučná stezka
a myslím i vyhledávaný turistický cíl. Možná někdy…
Poznámka: Data a názory se v různých publikacích rozcházejí.
Čerpáno: Wikipedie, Jan Čáka – Podbrdském od městečka k městu, Kařez 700
let.
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Pavel Pražský, kronikář obce

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
PRO ROK 2022

BIOODPAD

Na úvod tohoto článku bych se chtěla vrátit k největší investiční
akci minulého a předminulého roku, kterou byla akce Nástavba
budovy školy s výstavbou nových tříd MŠ Kařez. Dne 7.11.2021
byla obci v plné výši proplacena dotace tj. 26.758.439,28 Kč.
Tímto se ekonomická situace obce trochu vylepšila a byla
uhrazena většinová část úvěru, který obec na akci měla.
V roce 2022 obec plánuje následující investiční akce. Většina
z níže uvedených akcí bude opět spolufinancována z dotačních
titulů příslušných předmětu realizace.
• Napojení vodovodu do Pětidomí – projektová dokumentace a
příprava realizace
• Napojení nového (třetího) vrtu na úpravnu vody
• Úprava technologie v úpravně vody v důsledku napojení 3. vrtu
• Rekonstrukce a dostavba budovy úpravny vody – projektová
dokumentace
• Příprava sběrného místa na biologický odpad a na elektro
odpad v areálu Zbirožské a.s.
• Dopracování projektové dokumentace na protipovodňová
opatření obce
• Dopracování realizační projektové dokumentace na
rekonstrukci místní komunikace do obytné zóny
• Dopracování projektové dokumentace na odkanalizování obce
včetně rozšíření stávající ČOV
Obec samozřejmě bude dále realizovat běžné opravy týkající se
údržby obce jako jsou opravy místních komunikací, oprava
dětského hřiště po zimě, údržba zeleně a další.
Ing. Simona Bejčková, místostarostka obce

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle zpravodaje, nadále
není možné ukládat bioodpad za sokolovnu a rovněž není možné
skladovat tento odpad v Pětidomí na hrázi Dvorského rybníku.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo muselo řešit, kam se tento odpad
bude ukládat od roku 2022. Obec připravuje oficiální
legalizovaný prostor pro bio skládku a to v areálu Zbirožská a.s.
Nejprve proběhne demolice stávajícího objektu, poté bude celý
pozemek oplocen a uzpůsoben pro ukládání veškerého
bioodpadu. Pozemek je dlouhodobě pronajatý od Zbirožské a.s.
a provozovatelem bude obec Kařez. Veškeré podrobnosti se
dozvíte v dalším čísle zpravodaje či na webových stránkách
obce. Předpoklad otevření nové skládky na bioodpad je duben
2022.
Bc. Václav Krofta

OZV 2022 O ODPADECH
Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku o odpadech na
rok 2022 – Vyhláška o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci č. 3/2021 ze dne
16. 12. 2021. Ceny jsou upraveny dle kalkulace svozové firmy
na svoz a ukládání odpadu. Cena je vypočítána vždy za 1 litr krát
0,50 Kč a počet vybraných svozů (např. 0,50 Kč x 110 litrů x 12
svozů = 660 Kč). Níže je uvedena tabulka, kde si občané mohou
vybrat možnost, jakou známku na počet svozů a objemu
popelnice budou preferovat.
Pro úplnost informujeme, že na rok 2022 je predikováno, že za
separátní odpad obec zaplatí 200 000 Kč a za velkoobjemový
odpad rovněž 200 000 Kč. Tudíž minimálně 400 000 Kč bude
obec dotovat na toto odpadové hospodářství.

STOČNÉ A VODNÉ 2022
Dne 29. 11. 2021 zastupitelstvo obce na svém zasedání č.
10/2021 vydalo cenovou kalkulaci pro vodné a stočné na rok
2022. Cena vodného byla dle skutečných nákladů z roku 2021
stanovena na částku 45 Kč za 1 m3. Tato cena bude účtována
a počítána od dubna roku 2022, tudíž za odečty, které proběhnou
v dubnu, bude fakturována ještě cena 42 Kč za 1 m3.
Cena stočného se navyšuje, a to o 3 Kč na 38 Kč za 1 m3.
Celková cena bude hrazena stejně jako v předchozích letech:
1. Občan, který je napojen na ČOV, bude platit 38 Kč/m3 v plné
výši.
2. Občan, který není napojen ani na ČOV ani na obecní
kanalizaci, která je končena volnou výustí, bude firmou VAK
Starý Plzenec vyzván, aby doložil, jak nakládá s odpadními
vodami. Bude muset doložit výkaz o vyvážení a výkaz o přepadu
splaškové vody, kam je zaústěn, nebo vodoprávní povolení na
vlastní ČOV.
3. Občan, který je napojen na obecní kanalizaci, která je
zakončena volnou vyústí, bude platit 19 Kč/m3 a obec
dofinancuje zbylou polovinu ve výši rovněž 19 Kč/m3. Pro tuto
skupinu opět platí, že je povinnost nechat si svoji jímku či žumpu
vyvézt 1x za rok.
4. Rovněž platí paušální roční taxa pro všechny výše uvedené
skupiny na jednoho občana 35 Kč/m3 za rok.
Bc. Václav Krofta
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Objem
nádoby
110 l
240 l
110 l
240 l
110 l
240 l
110 l
240 l
110 l
240 l
110 l
240 l

Četnost vývozu
12 x za rok
12 x za rok
13 x za rok
13 x za rok
26 x za rok
26 x za rok
42 x za rok
42 x za rok
52 x za rok
52 x za rok
Jednorázový
svoz
Jednorázový
svoz

Výše poplatku
v Kč
660,1.440,715,1.560,1.430,3.120,2.310,5.040,2.860,6.240,55,120,Bc. Václav Krofta

besídkou pro rodiče, a také vystoupení žáků ZŠ a trhy během
Adventu.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ KAŘEZ
V tuto chvíli uplynulo téměř pět měsíců od okamžiku, kdy se
pracovníci školy, děti z MŠ i žáci ZŠ mohli vrátit do
zrekonstruované budovy.

Tento čas uplynul velmi rychle, protože se všichni postupně
sžívají s novými prostorami. Bylo potřeba také vyřešit velké
množství nezvyklých provozních záležitostí. Některé
z problémů, které se postupně objevovaly, jsme očekávali,
některé se projevily nově. Jsem ráda, že všechny tyto události
řeší zaměstnanci školy pružně a rychle.
Jsem také ráda, že se prakticky úplně podařilo naplnit navýšenou
kapacitu školky. V tuto chvíli je volné pouze místo ve třídě
starších dětí.
V základní škole došlo také k některým změnám. Od září
vyučujeme podle nového školního vzdělávacího programu
(ŠVP), který změnil výuku Informatiky. Změna ve výuce tohoto
předmětu bude pro všech 4214 základních škol České republiky
povinná od září 2023. Jsem hrdá na to, že se základní škola
v Kařezu zvládla připojit zhruba k pětině škol, které výuku nové
Informatiky zahájily již od letošního roku. V souvislosti se
změnou ŠVP jsme také zavedli výuku AJ již od druhého ročníku.
I přes „nejistou situaci“ vzhledem k neustále se měnícím
hygienickým opatřením kvůli Covid 19 se nám podařilo
zrealizovat několik akcí nad rámec běžného vzdělávání.
V základní škole i ve třídě Motýlků v MŠ proběhla beseda
s pracovníkem záchranné služby panem Petrem Kandrikem.

Vzhledem k nutnosti umět poskytnout první pomoc jsme tuto
akci zprostředkovali i rodičům našich dětí a žáků.
Pro veřejnost byly i další akce, které buď škola pořádala, nebo se
na nich podílela. Tradiční je svatomartinský lampionový průvod,
zdobení perníčků s rodiči, které obě třídy MŠ spojily s krátkou

V prosinci navštívil obě třídy MŠ Mikuláš s doprovodem.
Návštěva byla plánovaná i ve třídách základní školy. Protože
v ten den byli všichni žáci ZŠ v karanténě a výuka probíhala
distančně, spojili se nadpozemské bytosti s žáky také online. Pro
naše žáky to byl naprosto neočekávaný zážitek, když se během
online výuky na obrazovkách počítače objevily. Díky spolupráci
všech zaměstnanců, ale i některých rodičů, se pak balíčky pro
většinu žáků ZŠ objevily ještě ten den u žáků doma za dveřmi.
Děkujeme Janu Hrabákovi i Kateřině Trskové, kteří se do této
akce zapojili.

Těsně před vánočními prázdninami proběhl také vánoční den
v ZŠ i MŠ. Zde bych chtěla poděkovat všem, kteří dětem z MŠ
přispěli na dárky, které se pod stromečkem objevily. Jmenovitě to
jsou pan Nosek ze společnosti Hydroizolace z Hořovic, JŠAUTO
Plzeň, hodinový manžel pan Jan Vondrák a také manželé
Skálovi, Černí, Bezděkovi a Ptáčkovi. Motýlci, kteří byli v tento
čas v karanténě, budou mít svůj vánoční den, až se opět sejdou
v MŠ i s paní učitelkami.
Bohužel musím konstatovat, že opatření spojené s Covid 19 se
nevyhýbají ani naší škole. Třídu Motýlků a několik dětí
z Berušek postihla karanténa již dvakrát. Žáci základní školy se
ocitli v týdenní karanténě s online výukou zatím jednou. Děkuji
všem svým kolegyním za operativnost, ale i rodičům za
spolupráci, trpělivost a vstřícnost při vyhlašování zatím všech
karantén. Pevně doufám, že jich v blížící se druhé polovině
školního roku bude co nejméně.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v tomto novém
roce popřála pevné zdraví, úspěch v osobním i pracovním životě
a také to, abychom se i nadále mohli setkávat na společných
akcích, na kterých se naše škola podílí.
Mgr. Alena Hybnerová
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Rodiče ve škole vítáni (a nejen rodiče)
Milí rodiče, ale i všichni spoluobčané,
byla bych ráda abyste věděli, že veřejnost je u nás ve škole
vítaná. Školu vnímám nejen jako místo pro vzdělávání, ale také
jako instituci důležitou pro život obce. Proto se podílíme na
pořádání akcí pro děti z obce, vítáme občánky, ale také zpíváme
našim maminkám druhou květnovou neděli. Rádi byste se do
chodu školy zapojili, ale nevíte jak?
Nabízíme následující tipy:
• Jste babička nebo dědeček v důchodu a máte přes den čas?
Přijďte nám do školky nebo do družiny přečíst pohádku.
• Máte/měli jste zajímavé povolání? Přijďte nám o něm vyprávět.
(Mimochodem, víte, že téměř každé povolání je něčím
zajímavé?) ;-).
• Máte již škole odrostlé děti a zbyly Vám doma hračky nebo
knížky? Ve školce nebo i ve družině je rádi využijeme.
• Jste OSVČ a hledáte cestu, jak si snížit daně? Rádi Vám
vystavíme potvrzení o sponzorském daru (v libovolné výši ;-)).
• Jste vášnivý chovatel? Přineste nám některé zajímavé zvíře
ukázat.
• Věnujete se zajímavému koníčku? Přijďte naše žáky inspirovat.
• Rádi vaříte? V družině to můžeme zkusit spolu.
Mgr. Alena Hybnerová
Projektový den pro třídu Motýlků
Projektový den byl pořádán ve spolupráci paní učitelek Bc.
Michaely Liškové a Mgr. Zuzany Palkové DiS. z mateřské školy
a paní Mgr. Elišky Chaloupkové z knihovny Mlečice. Realizován
byl díky účasti Základní školy a Mateřské školy Kařez v projektu
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012738 s názvem ZŠ a MŠ
Kařez-ŠABLONY II.

činností byla výroba rytmického nástroje. Děti se zájmem
pracovaly a následně se těšily z výsledku. Každý svůj nástroj
využil při další aktivitě jako doprovod lidových písní, kde děti
předvedly své rytmické dovednosti. Za doprovodu dětských písní
si také zahrály hru „štronzo“. V následné klidové chvilce si děti
vymalovaly omalovánku a čekal je úkol cvičící grafomotoriku.
Paní Chaloupková nám na závěr představila netradiční bicí
nástroje, které děti velmi nadchly a samy si je mohly vyzkoušet.
Projektové dopoledne bylo příjemné, obohacující a inspirující
a užily si ho nejen děti, ale i paní učitelky.
Mgr. Zuzana Palková, učitelka třídy Motýlků
Exkurze ČSA – ZŠ Kařez

První lednový týden navštívili žáci 3. a 4. ročníku výcvikové
středisko ČSA. Středisko je umístěné v prostoru bývalého
hangáru a najdeme v něm simulátory pro piloty na několik
různých typů letadel a také trenažery pro palubní průvodčí. Cvičí
se zde jak provádět servis na palubě, ale hlavně nejrůznější
nouzové situace jako třeba přistání bez podvozku, na vodě,
poskytování první pomoci, ale i hašení požáru. Na chodbách
výcvikového střediska si mohli žáci prohlédnout fotografie
letadel, které České aerolinie v průběhu své téměř stoleté historie
využívaly. Nejatraktivnější část exkurze se týkala samotné
prohlídky jednotlivých leteckých trenažerů. Žáky zaujaly
simulátory pro piloty, které ale byly všechny obsazeny a dovnitř
jsme nemohli. Z trenažeru boeingu 737 však mohli sjet po
nafukovacím skluzu, který se používá při nouzové evakuaci
letadla. Věřím, že si výlet všichni užili a těším se na příští.

Na začátku prosince navštívila děti ze třídy Motýlků Mateřské
školy a Základní školy Kařez paní Eliška Chaloupková,
knihovnice z Místní knihovny Mlečice, aby zde zrealizovala
krásné projektové dopoledne s názvem „Knihovna dětem aneb
Co můžu dělat v knihovně, když ještě neumím číst?“. Děti čekala
spousta zajímavých aktivit zaměřených na předčtenářskou
gramotnost.
V úvodu jsme si povídali o tom, co je to knihovna, co se
v knihovně dělá a jaká je náplň práce paní knihovnice. S dětmi
jsme si ukázali, jak s knihami pracovat a jak s nimi správně
zacházet. Dále se děti seznamovaly s „neobyčejnými“ knihami.
Mohly si prohlédnout netradiční publikace dětských knih
a společně objevovat taje každé z nich (3D prostor – vystupující
obrázky z knih, leporela, rozkládání stran, otevírání okének na
stránkách knih, vysouvání pevnějších stran, zvukové efekty knih
apod.). Pro děti to bylo opravdu kouzelné poznávání. Další
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Mgr. Alena Hybnerová, ředitelka školy

Sportovní výsledky

DIANA MEZULIÁNÍKOVÁ –

SPORTOVKYNĚ PSK OLYMPU PRAHA
A ČESKÁ OLYMPIONIČKA

Diana je česká atletka, která žila v obci Kařez. Dnes žije a bydlí
v Praze, ale do Kařeza často dojíždí za rodiči a říká, že se sem
vždy ráda vrací. Diana je běžkyně a zaměřuje se především na
tratě 1500 metrů a 800 metrů. Měl jsem tu čest osobně se setkat
s touto olympioničkou, atletkou a velice příjemnou ženou. Diana
je velice upřímná, skromná a cílevědomá dáma. S Dianou jsem
mohl strávit celé odpoledne a poslouchat její životní a sportovní
cestu životem, vyslechnout její povídání o trénincích,
o výkonech, o vítězstvích, ale i zklamáních, prostě celkově
o sportu na takto vrcholové úrovni. Přiznám se, že jsem Dianu
doslova hltal a během vyprávění mi šel i místy mráz po zádech.
Mezuliáníkovi se přistěhovali do Kařeza v roce 2002, Diana
navštěvovala Základní školu ve Zbirohu a následně přešla na
Gymnázium v Rokycanech. Zde se začala věnovat atletice i se
svým bratrem Danem, kdy oba dva trénovali pod vedením pana
Michala Šůchy. Diana i přes své sportovní vytížení následně
absolvovala denní studium na Přírodovědecké Fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.

Diana pochází z atletické a sportovní rodiny. Tatínek Zdeněk byl
velmi úspěšným atletem TJ Olympia Bruntál a reprezentantem
Československé a České republiky na dlouhých tratích, maminka
Monika běhala 800 metrů. Atletice se Diana začala věnovat
v roce 2004 v Rokycanech. Od té doby získala mnoho titulů
Mistryně České republiky v hale i na dráze. Na Mistrovství
Evropy v Berlíně doběhla v běhu na 1500 metrů desátá. Diana se
od 14 let věnovala i cross běhu na různých tratích a od 15 let již
měla za sebou mnoho mezinárodních utkáních a závodů. Právě
na mládežnických akcích si mohla Diana vyzkoušet a ochutnat
postupnou přípravu do dospělého soutěžního věku. I proto je od
svých 15 let Diana každým rokem mistryní České republiky.

Dětství
Diana měla od dětství sen
dostat se na Olympiádu a to
se v roce 2021 v Tokiu stalo
skutečností. Tato úspěšná
česká reprezentantka měla
od útlého věku vzor ve
svých rodičích, neboť oba
patřili
k úspěšným
běžeckým reprezentantům,
takže s geny mohla Diana
počítat. Samozřejmě geny,
obrovský talent, ale následně
její
píle,
ctižádost
a vytrvalost ji dovedly až na
vrcholový sport, kde sklízí
jeden úspěch za druhým.
Diana při rozhovoru také
poukázala na svého trenéra
z dětství
pana
Michala
Šůchu, který s Dianou pracoval a dle Diany ji nasměroval
správným směrem a připravil na budoucí výkony. Diana se od
dětství naučila disciplíně, řádu, životnímu stylu a zdravým
hodnotám, bez kterých by nebyla takto úspěšná. Diana měla od
malička vzor ve svých rodičích, ti ji ale do vrcholového sportu
nenutili a tuto životní cestu si Diana vybrala sama a jak říká:
„Své rozhodnutí bych určitě nikdy neměnila“.

Dianu na trénincích a závodech vyhlíželo mnohdy několik skautů
z různých zemí a díky jejím výsledkům jí chtěli draftovat. Diana
dostala i nabídku jít za stipendium studovat a trénovat do
Ameriky, ale po zvážení všech pro a proti nakonec zůstala
v Čechách, je na to hrdá a vůbec toho nelituje. V roce 2011 ve
svých 19 letech Diana splnila limit na 800 metrů a tím se
kvalifikovala na Mistrovství Evropy do Estonska, kde si zaběhla
pro krásné sedmé místo, což do té doby byl pro Dianu největší
úspěch. Na Mistrovství Evropy v roce 2013 ve Finsku si Diana
při rozběhu zaběhla svůj osobní rekord. V roce 2014 se
zúčastnila Mistrovství Evropy ve švýcarském Zurichu
v dospělém závodu, kde na stadionu bylo přes padesát tisíc
návštěvníků a Diana sdělila, že to pro ni byl nezapomenutelný
sportovní zážitek. Zde si rovněž doběhla pro svůj další osobní
rekord. Trať na 800 metrů uběhla za 2,02 minuty. V roce 2019 si
v Minsku zaběhla i štafetu. Právě díky Dianě Česká republika
skončila na 2. místě. Na každý rok jsou od Českého svazu
vyhlašovány limity pro kvalifikaci na mistrovství Evropy, světa
a i na olympiádu. Vzhledem k tomu, že Diana tyto limity splnila
již v roce 2021, je kvalifikována na Mistrovství Evropy 2022
v Mnichově a zároveň pro Mistrovství světa v americkém
Oregonu, které se bude konat v červenci 2022.
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Tokio 2021
Na Olympijských hrách v Tokiu dne 4. srpna 2021 v semifinále
běhu na 1500 metrů se Diana umístila na krásném sedmnáctém
místě. Když si představím, že soutěžící jsou z celého světa a že je
v tomto sportu obrovská konkurence, tak 17. místo je něco
neuvěřitelného a moc Dianě gratuluji. Navíc si Diana v Tokiu
zaběhla svůj osobní rekord na trati 1500 metrů. S časem 4,03(!)
minuty se zlepšila o 1,79 sekundy. I Proto Diana tento závod
považuje za svůj zatím největší úspěch.

Tréninky probíhají jak na atletických drahách, různých
sportovištích, tak ale i v terénu po lesních a polních cestách.
Diana se svěřila, že v Kařeze a okolí Zbirožska se jí trénuje
a běhá velice dobře, neboť zdejší podmínky běhání svědčí.
Tréninky probíhají za jakéhokoli počasí, takže i za sněhu, mrazu
i deště. Ze všeho nejraději Diana trénuje každý rok v zimě
v Portugalsku na soustředění, kde jsou ideální podmínky, neboť
se tam v tu dobu teplota pohybuje mezi 15 a 17°C, což je pro běh
ideální. Nejedná se však o žádnou dovolenou, koupání v moři či
opalování u bazénu, jde opět o náročný zimní trénink a přípravu,
ze které se následně čerpá celý rok. Tréninky má Diana 4x týdně
dvoufázově. Pro získání formy je důležitá koordinace celého těla,
takže Diana například trénuje i na jízdním kole a také hodně
plave. Prostě tréninky jsou doslova až za hranici únosnosti
a bolestivosti, aby tělo bylo připravené na extrémní zátěž. Tělo
vrcholového sportovce se postupným tréninkem stává
odolnějším, silnějším, vytrvalejším, ale při špatném tréninku
nebo špatném rozložení sil se může stát i tzv. únavová
zlomenina. Tento příklad se bohužel týkal i Diany, která si při
tréninku a normálním běhu udělala zlomeninu kůstky na
chodidle.

Motivace

Životospráva
Pro úspěch je velice důležitá životospráva, zdravá a biologicky
vydatná strava. Nejraději má hovězí maso, které má dostatek
bílkovin a dodává tělu a svalům sílu (maminka Diany se svěřila,
že hovězí maso nakupuje zde v Kařeze u místního výrobce pana
Kuděje). Před závody je navíc nutné jídelníček upravit ještě
daleko výrazněji, neboť jak říká Diana: „Při běhu je znát každý
gram“ Z tohoto důvodu sportovci na takto vrcholové úrovni jsou
prakticky úplně ochuzeni o sladké, smažené a celkově jinak
nezdravé jídlo. Samozřejmě alkohol a jiné návykové látky jsou
pro konzumaci naprosto vyloučené a ani příležitostně vrcholoví
atleti nemohu symbolicky ochutnat. K vrcholovému úspěchu je
samozřejmě důležitý zdravotní stav, a to jak fyzický, tak
psychický. Např. sebemenší nachlazení má vliv na další výkony
a načasování formy před závody. K tomu je velice nutné vyhýbat
se i úrazům, a to nejen při trénování a při závodech, ale
i v každodenním životě. Pro úspěch je také nezbytné pracovat na
své imunitě a celkovém zdraví, o které se mimo jiné stará
maminka akupresurní technikou Su-jok.

Mimo tréninků a načasování formy je důležitá vnitřní motivace,
jít si za svým cílem, nenechat se rozhodit od soupeřek a být
v psychické pohodě. Diana se svěřila, že úspěch také závisí na
tom, aby si závody vyloženě užívala. Výsledek také ovlivňuje
mnoho faktorů, jako je počasí, samozřejmě trénink a zdravotní
stav, ale i taktika běhu, jak zvládnout start, jak se během závodu
řadit za ostatními závodnicemi a kdy se pustit do finálového
sprintu.

Závěrem
Při rozhovoru s Dianou jsem si uvědomil, že spousta z nás vidí
u takto úspěšných a výjimečných sportovců slávu, oslnivé
televizní kamery, popularitu, úspěch, možná i závist, ale toto jsou
právě misky vah, neboť takovýto úspěch skutečně není zadarmo
a je vybojován tvrdým a pravidelným tréninkem a odříkáním
různých slastí běžného života. Zároveň jsem si při rozhovoru
s touto půvabnou dámou uvědomil, že i mentální vyspělost,
rozumová stránka a ctižádost, jít si za svým, že i toto sehrává
v životě vrcholového sportovce důležitou roli. Diana už má za
sebou mnoho sportovních úspěchů a skvělých osobních rekordů,
ale přesto se svěřila, že její nejbližší přání je přivést z Mnichova
medaili.
Diano, dovolte mi, abych Vám
jménem celé obce Kařez popřál
mnoho dalších úspěchů ve
Vašem
profesním
životě,
mnoho štěstí a hlavně pevné
zdraví. Všichni Vám budeme
držet palce na Mistrovství
Evropy v Mnichově a následně
na Mistrovství světa v Oregonu
a moc Vám přejeme, abychom
Vás viděli na „bedně“.

Tréninky

Poznámka: Zastupitelstvo bude
projednávat pro takto úspěšnou
atletku Dianu nabídku čestného
občanství obce Kařez.
Za redakci Václav Krofta
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HALLOWEEN

Obecní knihovna, pod vedením Lenky Vlčkové, uspořádala dne
31. 10. 2021 Halloween pro děti a rodiče. Za krásného počasí
(poslední den, kdy bylo slunné počasí v tomto roce) byly pro děti
připraveny soutěže u vodní nádrže Hejtmánek. Organizátoři byli
v halloweenských maskách. Zároveň byla vyhlášena soutěž
o nejhezčí vyřezanou dýni. Na místě bylo zajištěno velice bohaté
občerstvení, a tak si rodiče s dětmi mohli užít krásně strávené
nedělní odpoledne.
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ZPÍVÁNÍ KOLED S ČRO PLZEŇ

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
A ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

I přes omezenou dobu v rámci Covid 19 se uskutečnilo dne
15. 12. 2021 před OÚ v Kařeze zpívání s Českým rozhlasem. Do
této akce se obec přihlásila letos poprvé. Občané se mohli
dostavit jak před OÚ, kde si mohli živě zazpívat v přímém
přenosu rozhlasu, tak měli možnost poslouchat doma zpívání na
svých radiových přijímačích. Pro účastníky, kterých se před OÚ
sešlo 115, byly připravené pamětní listy z této akce
a samozřejmě teplé občerstvení. Tato akce je veřejně známá
a tento rok proběhl již 24. ročník. Akci pořádá Český rozhlas
Plzeň ve spolupráci s reklamní agenturou RLA Stallion
a Pohádkovým statkem Plzeň.

První adventní (železná) neděle vycházela letos na 28. 11. Na
tento den bylo naplánováno adventní setkání a rozsvícení
stromečku. Vzhledem k tomu, že byl od pátečního večera
vyhlášen nouzový stav, přesunuli organizátoři akci narychlo na
odpoledne v pátek 26. 11. Této skvěle zvládnuté a vydařené akce
se zúčastnilo kolem 250 občanů. Díky velice rychlé přípravě
jsme byli jedna z mála obcí, kde se adventní setkání a rozsvícení
stromečku vůbec konalo.

Občané měli možnost si zazpívat koledy při vystoupení dětí za
základní školy, nakoupit si na adventních trzích, posilnit se
připraveným občerstvením, podiskutovat. Děti mohly hodit do
schránky pro Ježíška své přání. Nejdůležitější ale bylo, že jsme
měli možnost alespoň na chvíli se pozastavit a uvědomit si
kouzlo Adventu a samotných Vánoc.
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ÚŘEDNÍ HODINY
Pošta 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

Chci tímto poděkovat opravdu všem organizátorům za energii,
čas, přípravu a zajištění programu, neboť se domnívám, že se
setkání všem přítomným skutečně líbilo. Advent jsme si užili
a každý si přišel na své. Jednotlivě patří poděkování Obecní
knihovně, ZŠ a MŠ Kařez, TJ Sokolu Kařez, Sboru
dobrovolných hasičů a všem, kteří se na přípravách podíleli.
Zároveň chci tímto poděkovat rodině Houbových za věnovaní
sponzorského daru v podobě vánočního stromečku.
Bc. Václav Krofta

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

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení spoluobčané,
čas nám plyne jako voda a je tu opět nový rok. Dovolte mi,
abych Vám jménem svým, jménem zastupitelstva obce a jménem
obecního úřadu popřál do nového roku hodně štěstí, pevné
zdraví, mnoho lásky a spokojenosti. Ať Vám rok 2022 přinese
vše, co si budete přát, ať se Vám splní Vaše předsevzetí, buďte
hodně zdrávi a opatrujte se. S úctou
Václav Krofta

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

RYCHLÉ ODKAZY

Vizitka obce

Aplikace V obraze
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 10/2021 ZE
DNE 29.11.2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• přebytkový Rozpočet obce Kařez na rok 2022
• Smlouvu o dílo č. 15/21 – P na projektovou dokumentaci Kařez – vodovod, připojení vrtu HV – 3 na
výtlak od vrtu KA-1 pro společné řízení s firmou Ing. Václav Chvátal, Plzeň ve výši 33.490 Kč s DPH
• podání žádosti o dotaci ve Výzvě č. 9/2021 z Národního programu Životního prostředí
• cenu vodného pro rok 2022 ve výši 45 Kč/m3, a to s platností od 1. 5. 2022
• cenu stočného pro rok 2022 ve výši 38 Kč/m3 a zároveň schvalují rozlišení pro tři skupiny obyvatel:
▪ 1. Občan, který je napojen na ČOV bude platit 38 Kč/m3 v plné výši
▪ 2. Občan, který není napojen ani na ČOV ani na obecní kanalizaci, která je zakončena volnou
vyústí, bude firmou VAK Starý Plzenec vyzván, alby doložil, jak nakládá s odpadními vodami,
tudíž bude muset doložit výkaz o vyvážení a výkaz o přepadu splaškové vody, kam je zaústěn
nebo vodoprávní povolení na vlastní ČOV
▪ 3. Občan, který je napojen na obecní kanalizaci, která je zakončena volnou výustí, bude platit 19
Kč/m3 a obec dofinancuje zbylou polovinu ve výši rovněž 19 Kč/m3. Pro tuto skupinu opět
platí, že je povinnost nechat si svoji jímku či žumpu vyvézt 1x za rok
•finanční příspěvek pro ZŠ/MŠ Kařez, p. o. ve výši 50.000 Kč na provoz
• snížení odměny člena zastupitelstva (M. Trsek) na 500 Kč čistého/měsíc.
• podepsání objednávky s p. Jaroslavem Palkem, Cerhovice na odhrnování sněhu
Bere na vědomí
• pokyn k provedení inventarizace za rok 2021
• ukládání bioodpadu
• informaci ohledně potencionálního zájemce na pozici školník v ZŠ/MŠ Kařez, p. o.
• metodický audit za rok 2021
• zápisy Kontrolního výboru
• uzavření MŠ Kařez v době od 27. 12. do 31. 12. 2021

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAŘEZ Č. 11/2021 ZE
DNE 16. 12. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zapisovatele, ověřovatele a program zasedání o upravené body
• Obecně závaznou vyhlášku obce Kařez č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci
• rozpočtové opatření č. 5
• dodatek č. 13 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady s firmou Rumpold – R
Rokycany
• dotaci z dotačního programu: Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022 z Plzeňského
kraje
Bere na vědomí
• zápis Finančního výboru
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Čtvrtletník – periodický tisk územního
samosprávného celku vydávaný
zdarma na náklad vydavatele
periodicita 4x za rok
číslo vydání 1/2022 ze dne 10.1.2022
náklad 350 ks

