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Začátek ledna byl vysloveně jarní – zvířata
nevěděla, zda mají začít hnízdit nebo se uložit
k zimnímu odpočinku, některé rostliny začaly
kvést. Sportovci rušili zimní akce a provozovatelé
zimních areálů sčítali ztráty nad zelenajícími se
sjezdovkami. Konec ledna již ale nějaké vločky
přinesl. Jak ukazuje naše titulní fotografie, tak
nakonec zima přeci jen dorazila i do našeho
středního Polabí.
O pádu poslední legitimně zvolené vlády uplynulo
již více než sedm měsíců. Naše republika stále
nemá kompletní, řádně zvolenou vládu. Prezident
se handrkuje s pověřeným premiérem, kdo a jaké
ministry může jmenovat a za jakých podmínek. Na
nevyšší úrovni tak probíhají handly typu „ty mně
schválíš služební zákon (náměstky na ministerstvu, …) a já tobě vládu a navržené ministry…“.
Politická úroveň v naší zemi zase řádně poklesla a raději nechceme vědět, jaké další dohody se
dojednávají neveřejně, aby byl splněn slib, že do konce ledna bude nová vláda, v čele s premiérem za
ČSSD, prezidentem jmenována.

Novoroční statistiky z obce
Naše obec se plynule, ale trvale rozrůstá. Počet stálých obyvatel se za poslední rok zvýšil na 690. Věříme,
že je to známka toho, že je zde příjemné bydlení.

Co nám tedy říká obecní evidence o uplynulém roce 2013?
Počet obyvatel: 690 celkem, z toho 351 žena a 339 mužů. K tomu zde žije ještě dalších 16 cizinců (o 5
více, než v roce předchozím).
Přírůstek je tvořen zejména přistěhováním 39 obyvatel. Odstěhovalo se 25 a zemřelo 8 našich občanů.
Narodilo se 8 dětí.
Průměrný věk se lehce zvýšil na 42,5 let. Zásluhu na tom má zvyšující se průměrný věk káranských žen,
který se zvýšil o 1 rok na 44 let. Muži zůstávají na loňských 41 letech.
Nejčastějšími jmény našich spoluobčanů jsou u mužů Jiří (30x), Petr (23x), Pavel a Jan (21x) a u žen
Jana (21x), Marie (13x) a Hana (12x).

Zápisy do škol v okolních městech
Pro rodiče našich předškoláků přinášíme informaci o zápisech do 1. tříd základních škol v Brandýse n.L.,
Staré Boleslavi a Čelákovicích.
Předškolní děti, které navštěvují naši mateřskou školku, budou mít možnost navštívit společně 27.1.
základní školu ve Staré Boleslavi. Na exkurzi uvidí to, jak škola vypadá a co je bude od září čekat.
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Poznámka k zápisu do káranské mateřské školky: zápis dětí proběhne koncem měsíce
dubna, až bude znám počet míst, uvolněných odcházejícími předškoláky.

Přívoz do Čelákovic v zimě
Podle našich informací bude provoz přívozu přes Labe do Čelákovic
pokračovat beze změn i přes zimní období. K ukončení provozu by mělo
dojít až po dokončení stavby lávky. Smluvně je přívoz zajištěn až do
konce dubna 2014, kdy by lávka již měla být v řádném provozu.

Akce TJ Jizera Káraný
Novoroční pochod
První akcí TJ v letošním roce byl tradiční Novoroční pochod, kdy jsme se 1. ledna sešli u mostu a
procházkou po okolí Káraného jsme po Silvestru začali zdravým pohybem léčit následky vánočního a
silvestrovského hodování. Škoda, že nás bylo oproti minulým procházkám málo, asi bylo těch hodně
unavených víc a potřebovali se vzpamatovávat v domácím prostředí a nechtělo se jim opustit své pohodlí.
Cestou nazpátek jsme se zastavili v nové hospůdce „Na kovárně“ ve Václavské ulici, kde jsme se ve
velmi příjemném prostředí občerstvili, a prohlédli si stálou výstavku kovářských uměleckých prací.
Oddíl stolního tenisu
Naši stolní tenisté si vedou velmi úspěšně
v Okresních soutěžích, je vidět že tréninkům a
přípravám na zápas věnují velkou pozornost a
jejich snaha pod vedením trenéra Miloše Zolmana
přináší úspěchy, kterými zároveň dávají vědět o
naší Tělovýchovné jednotě.
Okresní přebor ve dvouhrách vyhráli Jakub Šejvl
a Daniel Čmuhař, v půlce soutěže Okresního
přeboru je naše družstvo A na 1. místě.
Před koncem roku se konal v tělocvičně Vánoční
turnaj dětí s tímto umístěním: na 1. místě Jakub
Šejvl, 2. místo obsadila Kateřina Zolmanová a 3.
místo Daniel Čmuhař.
Následoval Novoroční turnaj místních stolních tenistů a opět zvítězil Jakub Šejvl, 2. byl Daniel Čmuhař a
3. příčku si vybojoval Drahoš Klimeš.
A určitě naše gratulace a dík patří i vedoucímu a trenérovi stolních tenistů Miloši Zolmanovi, který
dokáže družstva připravit a vést veškerou, poměrně složitou, agendu a zajistit dovoz dětí a dospělých na
všechny zápasy. Děkujeme a přejeme oddílu stolního tenisu hodně dalších úspěchů.
Pozvánka na Karneval
V sobotu 22. února se bude v sále OÚ Nový Vestec od 20:00 hodin konat „45. sportovní karneval“,
pořadové číslo už je skoro na velkou oslavu. Ten letošní má téma „Bridget Jones – faráři a šlapky“.
Pokud si dáte práci s maskou a může být jakákoliv, budeme rádi. Přijďte, i pokud nebude mít na výrobu
masky čas. Lístky si můžete objednat u Báry Krejčí, tel. 728035474, k zakoupení budou také přímo před
zahájením Karnevalu.
Zájezd na hory
Zatím ho připravujeme, zatím letošní sněhové podmínky nejsou nic moc. Ale určitě pojedeme, termín
bude oznámen na plakátech nebo se jej dozvíte i ve cvičebních hodinách. Každoročně směřuje náš zájezd
na Horní Mísečky, ale pokud byste se chtěli podívat jinam a věděli, že jsou tam dobré podmínky jak pro
sjezdaře tak běžkaře, dejte vědět Jiřině Peškové, tel. 739076518.
Dětský bazárek
V listopadu 2013 se konal 1. káranský bazárek, kdy maminky nabízely zimní oblečení, ze kterých jejich
děti už vyrostly. Protože byl o tento bazárek velký zájem, rozhodli jsme jej uspořádat i letos,
kdy bude určitě nabízeno zase jarní a letní oblečení. Ten letošní se bude konat v neděli 16. března od
14:00 hodin opět v tělocvičně Obecního úřadu Káraný. Pokud budete mít zájem, kontaktuje paní Janu
Zahálkovou, tel. 604235735, která vám podá podrobnější informace a také proto, abychom věděli, jak
velký bude váš zájem.
Jiřina Pešková

„Káraný přehled historie od pravěku do 21. století“ - pokračování
Autor: Oldřich Křivánek

Přívozy = spojení s okolím
Káraný – až do poloviny 30. let zůstával odříznut od okolí řekami a spojení do škol, k lékařům,
k nákupům, na vlak apod., bylo možné přes 7 přívozů.
Přívoz Toušeňský zvaný Kochův, byl nejstarším a
dlouho
jediným
přívozem,
propojujícím
(prokazatelně již od 13. století) dříve zmíněnou
historicky významnou mezinárodní poštovní,
vojenskou a obchodní cestu do Polska. Byl tedy
oproti dobám pozdějším umístěn výše proti
proudu Labe. V té době byl i zdrojem významných
příjmů pro majitele panství, a tedy i náročný na
poplatky převážených.
Ve 20. století – byl umístěn cca 200 m nad
soutokem s Jizerou. Díky dvěma lodím (osobní a
nákladní) převážel lidi do zaměstnání, děti do
školy, zemědělce s úrodou na prodej, nebo do cukrovaru, káranské občanky do pražské porodnice, za
nákupy, obchodníky se zbožím, dále denně převážel pošťáka a pekaře z Toušeně. Rodina Kochova zde
provozovala přívoz nejméně po dvě generace.
Poznámka. Stejně jako na ostatních přívozech se zde v době povodní, zamrznutí řeky, nebo když šly ledy, případně ani
v silném povětří, nepřeváželo, a jak již zmíněno, školáci měli dost často neoficiální prázdniny někdy ledové, jindy větrné,
povodňové, či jiné. Což jim (nám) spolužáci z jiných obcí moc záviděli.
Přívoz Káranský – zvaný Čmuhařův, měl k dispozici pouze jednu loď osobní, pronajatou od obce.
Cesta k němu vedla od nynějšího obecního úřadu kolmo k Labi. Po převezení na čelákovickou stranu
se ještě muselo jít do města cca 1,5 km, pěšinou po navigaci
(někdejšího levého ramene) Labe do Čelákovic. V době zamrznutí
řeky, pokládal převozník na led pevné fošny. Téměř po celou dobu od první dekády 20. století do poloviny 40. let 20. století spravoval tento obecní přívoz Josef Čmuhař s rodinou. Funkce
přívozu byla podobná jako u přívozu toušeňského s výjimkou
přepravy zemědělských nákladních vozů, automobilů, apod. Po
regulaci řeky a jeho uzavření cca v r. 1947 funkci káranského
Foto: Václav Siebert

přívozu převzal jiný přívoz - cca 2 km proti toku, přímo pod

městem Čelákovice, zmíněný v dalším odstavci.
Přívoz Čelákovický – u hřiště. Ten měl dvě lodě: osobní
i nákladní. Zřízen byl (až po regulaci Labe) cca 400m pod
zdymadlem cca v polovině 40. let. Postupně nahrazoval přívoz
Káranský – Čmuhařův. Jednak ústil blíže do středu města
a navíc sloužil i jako nákladní. Ještě několik ročníků ze
současných pamětníků tudy chodilo do čelákovické měšťanky,
než káranské děti (po zavedení autobusového spoje) začaly
navštěvovat školu ve Staré Boleslavi. (Převozníků se zde
vystřídalo několik: mj. i pánové Kolenský, Vaněk?, Kalina, Pýcha,
Blecha, Bezvoda a další?

Foto: Josef Úrubek
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