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Zdá se, že říjen se stal oblíbeným volebním
měsícem. Letos v říjnu proběhly volby komunální
(někde i senátní), loni v říjnu nás politici obšťastnili
mimořádnými volbami do parlamentu a rok před tím
jsme volili zástupce do krajských zastupitelstev. I
přes všudypřítomnou volební kampaň jsme se
naštěstí mohli radovat z pěkného babího léta.
V médiích jsme bombardováni prohlášeními, která
politická strana je největším vítězem voleb a jak kde
strany ovládnou radnice. Stačí se však podívat na
reálná čísla a lehce zjistíme, že politické strany
v komunálních volbách propadají. Stačí porovnat
skutečně
získané
mandáty
v obecních
zastupitelstvech. Různá místní sdružení nezávislých
kandidátů (jako např. v Káraném) získala 32.779 míst
v zastupitelstvech a samostatní nezávislí kandidáti
dalších 6.333. Politické strany pak po celé republice
získaly maximálně 3.792 zastupitelů (KDU-ČSL), 3.773 (ČSSD) atd. – podrobněji v grafu dole. Jsem
proto rád, že v Káraném si na politiku nehrajeme a bez ohledu na osobní stranické či názorové preference
vzájemně spolupracujeme ve prospěch naší obce.
Doufejme, že v povolebním období přestanou
konečně vrcholní představitelé našeho státu upínat
veškerou
svou
pozornost
k předvolebním
preferencím a začnou pracovat tak, aby výsledky
jejich práce byly také někde vidět. A to nejlépe
výsledky pozitivní.

Volby do zastupitelstva obce Káraný
Pravděpodobně
jediná
kandidátka,
společně
s krásným počasím, se podepsala na podprůměrné
volební účasti v naší obci. Přestože obvykle bývá
volební účast v Káraném nadprůměrná, tentokrát
k volbám přišlo jen 36,19%. Přitom průměrná účast
byla v celé republice 44,46%. Všem těm, kteří přišli
vyjádřit volbou svůj názor (někteří i negativní), tímto
jménem všech kandidátů děkuji. Ještě pár statistických čísel:
celkový počet oprávněných voličů v obci je 561, volilo 203 voličů, z nichž 8 odevzdalo neplatné hlasy.
Dohromady bylo uděleno platných 1028 hlasů, což znamená, že každý volič zaškrtl průměrně 5 kandidátů
ze 7 kandidujících.
Zvoleni byli: Petr Zatloukal, PeadDr. Iva Vodáková, Jiřina Pešková, Ing. Barbora Krejčí Ph.D., Petr
Dlouhý, Jaroslav Dostál, Svatava Procházková. Svého mandátu se ujmou až po složení slibu zastupitele
na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva počátkem listopadu.

Děkuji, odcházím…
Dlouhých 16 let jsem měl tu čest stát v čele naší báječné obce. Za tu
dobu se změnilo mnohé – máme v obci plyn, kanalizaci s čistírnou, lávku
do Toušeně, nový úřad s tělocvičnou, novou hasičárnu, opravené
chodníky a silnice, novou mateřskou školku. Obec funguje a je v dobré
finanční kondici. To všechno se podařilo díky dobré spolupráci s mými
kolegy zastupiteli. Přesto to vše ubíralo mé síly. Nyní nastala doba, abych
předal štafetový kolík někomu, kdo bude mít dost sil k tomu, aby obec
dále rozvíjel. Proto jsem se rozhodl, že v následujícím období
nebudu již na post starosty kandidovat.
Věřím, že na naší kandidátce jsou dostatečně schopní kolegové. Řada z nich má letité zkušenosti s prací
na obecním úřadě, takže můj nástupce na pozici starosty bude pro obec přínosem.
 Děkuji tímto všem svým kolegům zastupitelům za dobrou spolupráci.
 Děkuji všem, kteří mi svou prací pro úřad pomáhali řešit menší či větší úkoly.
 Děkuji představitelům i aktivním členům káranských občanských spolků za výbornou a záslužnou

činnost.
 Děkuji všem, kteří své osobní či firemní finanční prostředky věnovali ku prospěchu rozvoje
Káraného a zlepšení života v obci.
 Děkuji těm, kteří mi fandili a věřili mé práci, za posilující podporu.
 Děkuji své rodině za trpělivost a pochopení.
Děkuji – bylo mi ctí ! Petr Zatloukal

Vítání občánků
27. září jsme na Obecním úřadě Káraný přivítali nejmladší
káranské občánky. Po úvodním slově pana starosty, Petra
Zatloukala, vystoupily děti z naší mateřské školky, které se
svými učitelkami připravily krátké recitační pásmo.
V upomínku na tento den byly dětem předány pamětní medaile
Káraného a dárek. Tímto slavnostním aktem jsme přivítali do
naší obce Báru Králíkovou, Johanu Barboru Šnáblovou, Sáru
Venhauerovou, Kristýnu Šustovou, Kateřinu Krejčí, Adama
Bajcsiho, Alexe Červeného a Anetu Procházkovou.
Káranské vánoční trhy
Letošní trhy se budou konat v sobotu 22. listopadu od 14:00 hodin v sále obecního úřadu a v hasičárně.
Hasiči chystají domácí zabíjačku se všemi dobrotami, které k tomu patří. V tělocvičně budou drobní
prodejci, kteří nabídnou svoje zboží, kterým můžete udělat vánoční radost sobě a vašim blízkým. Přijede
paní perníkářka, která ukáže jak si perníky nazdobit a pokud přijdete s dětmi, budou si zdobení moci
vyzkoušet a domů si již přivedete zdatné pomocníky.
K čaji a kávě si určitě dopřejete něco sladkého. Sladkosti vždy připraví naše ženy a moc prosíme, aby
jejich šikovné ruce zase něco dobrého upekly, za což už předem děkujeme.
V 17:00 hodin proběhne rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem. Máme jedno velké přání –
nakupujte, nakupujte... Není nic smutnějšího než to, když některý prodejce odjíždí a nic neprodá. Ten už
k nám určitě nepřijede.
Letošní vánoční trhy jsou trochu s předstihem, advent začíná o týden později. Tento termín jsme museli
vybrat s ohledem na možnosti účasti prodejců a také na následující akce, které jsou již delší dobu
nasmlouvané (divadlo [viz. níže] a Mikulášská pro děti).
Divadelní představení
29. listopadu v 19:00hodin, se v sále OÚ Nový Vestec bude hrát divadelní představení „A do pyžam!“,
které na pozvání kulturní komise OÚ Káraný zahraje divadelní soubor Amadeus z Prahy. Je to soubor
amatérských, ale i profesionálních herců, kteří zahrají komedii, která se těší velkému zájmu diváků.
Věříme, že využijete tohoto pozvání a velké výhody, že to tentokrát máte z domova do divadla jen kousek
cesty. Cena vstupenky 80,- Kč.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Káranské babí léto
Letošní krásný podzim nás přivedl na nápad uspořádat „Káranské babí léto“, které by bylo z části
sportovní, ale také trochu kulturní. Plánovaná akce byla pro ženy, ovšem i někteří muži se přišli podívat.
Cvičit se jim nechtělo, třeba příště… Tato akce se uskutečnila na hřišti 27. září, za velmi krásného
„babího“ podzimního počasí. Nejdříve si ženy zacvičily pod vedením Šárky Menclové aerobik a poté se
seznámily se cvičením na nově instalovaných posilovacích strojích. Po aktivní části dne přišel čas na
hosta. V klubovně čekala paní Hana Švejnohová, redaktorka a autorka pořadu „Nezatloukat, aneb my dva
a čas“, který se v přímém přenosu vysílá v Českém rozhlase 2, každou sobotu od 10:00 hodin. Do svého
programu
si
vybírá
zajímavé hosty, a tak tuto
zmínku vezměte i jako
pozvání k poslechu tohoto
pořadu. Právě o něm nám
vyprávěla. O hostech, kteří
již přijali její pozvání a
které další chce pozvat.
Podělila se o střípky ze
svého života a vyprávěla,
co její rodinu přivedlo do Nového Vestce, kde již několik let bydlí. Poděkování za příjemně strávenou
sobotu, za nápad a zorganizování akce, patří Šárce Menclové. Paní Haně Švejnohové děkujeme za
příjemné vyprávění.
Strašidlovačka
Už pátým rokem se v říjnu koná „Strašidlovačka pro děti“, kterou připravuje TJ Jizera Káraný a Mateřská
školka Lumpík z Brandýsa nad Labem. Letos se konala 18. října od 17:00 hodin a hřiště bylo plné
strašidelně vyparáděných dětí, které si to správně užívaly a plnily úkoly, které jim dávala strašidla. A že
jich bylo – soutěží i strašidel. Po skončení
soutěží byly všechny děti odměněny malými
dárky. Konala se soutěž o nejhezčí
vyzdobenou dýni. Za úplné tmy dostaly děti
balónky, které na hřišti vypustily a jak jim
radila nejhlavnější strašidlice Markéta
Šmídová, měly při pouštění vyslovit svoje
přání. Moc bychom jim přáli, aby se splnila.
Nakonec ty nejstatečnější děti prošly stezku
odvahy, která byla značena rozsvícenými
dýněmi a kterou hlídala hodná strašidla, aby
se děti nebály. Na úplný závěr zaplál táborák,
nastalo opékání buřtů a k duhu přišly i
sladkosti, které upekly maminky a babičky.
Jen se po nich zaprášilo. Děti odcházely spokojené a snad měly klidné nestrašidelné sny.
Cvičební hodiny
V minulém zpravodaji jsme uvedli nabídku všech cvičebních hodin, které probíhají v tělocvičně OÚ
Káraný. Seznam rozšiřujeme o novinku – cvičení pro děti 6-12 let každé pondělí od 17:30 do 18:30
hodin. Tato hodina pod názvem „Taneční aerobic“ je přizpůsobena tak, aby si děti zacvičily, zahrály si
pohybové hry a na motivující a rytmickou hudbu si zatančily. Už proběhla ukázková lekce, na kterou byly
pozvány děti a rodiče. Toto cvičení neorganizuje TJ Jizera Káraný, je vedeno instruktorkami z Funatic
clubu Brandýs nad Labem a podmínkou je zaplacení půlročního poplatku ve výši 890,- Kč za každé dítě.
Bližší informace vám sdělí Simona Dostálová, tel. 775160637, nebo se přijďte v pondělí podívat.
Mikulášská pro děti
6. prosince od 15:00 hodin v sále OÚ Nový Vestec pořádá Obecní úřad Nový Vestec a TJ Jizera Káraný
Mikulášskou pro děti. A když Mikulášská, tak určitě s Mikulášem, andělem a čerty. Pro děti jsou
připraveny malé dárečky, prosíme, nenoste balíčky pro svoje děti.
Jiřina Pešková

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

30. léta přinesla i založení Sokola a jeho činnost do II. světové války
Tyršovy myšlenky typu „Ve zdravém těle zdravý duch“, nebo:
„Paže tuž–vlasti služ!“, „Ni zisk, ni slávu!“ se staly
životodárnou injekcí k probouzení českého vlastenectví.
Řada jiných, jim podobných, ale vlastenecky-obrozenecky
směrovaných hesel i sokolských písní, šířících se mezi lidi
ještě „za Rakouska“ (jako např. „Spějme dál, statně dál za

sokolským praporem, dokud boj neustál v poutech úpí rodná
zem…“, nebo „Lví silou...“ a jiné písně) tehdy získaly velkou část Čechů, ale

později - již v samostatné ČSR - i místní nadšence. I proto bylo ustavení sokolské jednoty
v Káraném významným krokem k další kultivaci a aktivizaci naší obce.
Přestože Sokol byl v Káraném oficiálně založen až v roce 1931, tak káranští Sokolové byli asi 10 let
předtím organizováni v sousední zálabské obci Jiřina, ležící za Labem, která je dnes východní čtvrtí
Čelákovic. Tamní jednota se jmenovala Sokol Jiřina-Káraný a káranští byli zastoupeni i v jejím
výboru. K odloučení káranských Sokolů od jiřinských došlo mj. i proto, že museli do Jiřiny docházet
dost krkolomnou cestou: ze vsi až k přívozu u železničního mostu.
Tak se dělo až do doby, než se v Káraném - díky pochopení hostinského Antonína Hájka - vytvořily
základní prostorové podmínky pro možnost cvičení a spolkové činnosti v sále jeho hospody a na nově,
pro Sokol, vystavěného jeviště. Protože sokolské hnutí bylo tehdy všeobecně v obrovské oblibě pro
jeho program a velké vlastenecké zaměření, tak účast na pravidelných cvičeních všech složek,
besídkách, ale i ochotnických divadelních představeních, besedách, zábavách, výletech, šibřinkách,
atd., byla obrovská.
Po vzniku možnosti provozovat tyto aktivity v prostorách zdejší hospody pana Antonína Hájka, došlo
tedy k ustavení Sokola v Káraném dne 12. dubna 1931.
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