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Nezvykle teplý listopad prodloužil sezónu a dal nám
k dobru další čas k přípravě na zimu. Místo Martina
na bílém koni, jsme si tak vděčně užívali spíše
sluníčka a teplot kolem 15 °C.
Ve městech a obcích se postupně ustavují po volbách
nová zastupitelstva, vznikají nové koalice a volí se
jejich noví představitelé. Věříme, že spolupráce
Káraného s okolními obcemi a městy se bude i
nadále rozvíjet.
Po komunálních a senátních volbách se česká vláda
nepustila do intenzivnější práce, jak většina z nás
doufala, ale do vzájemných půtek. Odporoučel se
nám tak další ministr dopravy, vzájemně se
v médiích ostře napadají ministři financí a
zdravotnictví. Po roce vládnutí tak stále nemáme
žádné výrazné zlepšení, jak nám politici slibovali.
Jediné znatelné zlepšení zaznamenají sami politici,
kteří se v parlamentu vzácně shodli a schválili sami sobě výrazné zvýšení svých platů.
O lidem zvoleném českém prezidentovi, který svou chválou čínského komunistického vedení, podporou
rozpínajícího se Ruska, vulgární mluvou v rádiu či bagatelizací studentské demonstrace 17.11.1989,
dostává protestující občany do ulic, se zmiňujeme pouze z kronikářských důvodů.
Volby proběhly rovněž na Ukrajině. Jedny ve východní části, jejichž výsledek uznalo jen Rusko a
druhé – standartní ve zbytku Ukrajiny. Tento stav rozhodně uklidnění situace v regionu nepřinese. I
přes podepsané příměří se na východě Ukrajiny regulérně válčí.

Nově zvolené zastupitelstvo obce Káraný
V Káraném proběhlo ustavující zasedání
obecního zastupitelstva. Na něm byli zvoleni
noví představitelé obce.
Uvolněnou starostkou byla zvolena Ing.
Barbora Krejčí Ph.D.. Místostarostou byl
zvolen Petr Zatloukal a místostarostkou pro
finanční záležitosti byla zvolena Svatava
Procházková. Ostatní členové zastupitelstva:
Pead.Dr. Iva Vodáková, Jiřina Pešková, Petr
Dlouhý a Jaroslav Dostál se ujmou práce ve
výborech a komisích obce. Ustaveny byly:
kontrolní výbor, finanční výbor, stavební
komise, kulturní komise, sociální komise,
komise životního prostředí a veřejného
pořádku. Podrobný rozpis jednotlivých komisí najdete na internetových stránkách naší obce.

Představujeme nastupující paní starostku
Byla jsem zastupiteli pověřena, abych naší obec zastupovala a
řídila její chod. Velice si jejich důvěry vážím a doufám, že ji
nezklamu.
V akcích pořádaných naší obcí, nebo jejími spolky, se
angažuji přes polovinu svého života. Na obecním úřadě jsem
jako zastupitel působila již nejedno volební období. Přesto
mohu s čistým svědomím říci, že se starostováním začínám.
Tato funkce zahrnuje velmi široké spektrum činností, se
kterými se stále seznamuji.
Do funkce nastupuji po velmi úspěšném šestnáctiletém
období pana starosty Petra Zatloukala, což je svým způsobem
nevýhoda, ale zároveň je to pro mě výzva. Co ještě v Káraném
nemáme? Co je možné ještě zlepšit? Najde se něco, co jsme
léta opomíjeli a přehlíželi? Uvidíme.
Důležité je, aby si naše obec v nastávajícím období udržela
současný standart služeb občanům a postupně byla
zvelebována i s jejím okolím, jako doposud. Naštěstí na to nejsem sama. Tým nově zvolených zastupitelů
se těší na nové úkoly. Jsou mezi nimi zastupitelé navazující na svou činnost z minulého volebního
období, ale i nové tváře.
Postoj obecního úřadu na chod obce se tedy razantně nezmění. Budeme dále podporovat činnost
káranských spolků a budeme rádi za vaši pomoc a působení v nich. Je nesmírně důležité zapojovat se
jejich prostřednictvím do života v obci. Z vlastní zkušenosti vím, že v obcích, v nichž nemají aktivní
spolky, jsou občané ochuzeni o možnost zapojit se do života v obci a zároveň zástupci obce nemají jejich
každodenní podporu.
Naše obec se v letošním roce začala angažovat v MAS Střední Polabí, což by ji v následujících letech
mělo otevřít dveře k dotacím z různých oblastí. Pokusíme se tedy na ně dosáhnout a použít je v obecní
prospěch nás všech.
Do nadcházejícího období bych lidem v Káraném přála, aby vždy našli společnou řeč a vždy našli alespoň
jeden způsob, jak vše společně zvládnout.
Barbora Krejčí

Čas od času se v naší obecní schránce objeví zvláštní „dopis“. Někdy je psaný rukou,
někdy psacím strojem nebo počítačovou tiskárnou. Obsah bývá různý, ale podpis na
konci se moc neliší: nejčastěji zní „občané Káraného“ nebo „chataři z Káraného“.
Z textu se většinou dozvídáme, kdo provedl jakou špatnost a že to pisatel jen tak
nenechá – bude to hnát k vyšším orgánům, k soudu nebo do televize. Většinou se
jedná jen o snůšku nesmyslů nebo lží, ale to se však „člověk anonymní“ nedozví –
nedá nikomu možnost, aby dostal správné informace. Pokud má kdokoliv nějaký podnět,
který chce řešit, může použít standardní způsoby sdělení (telefon, podepsaný dopis, email). Pokud by
některý Homo Anonymous potřeboval získat nějakou informaci, pak je možné využít např. obecní
diskusní fórum.
O pravdivé informace jim však asi nejde, hlavním cílem je uškodit sousedovi, úspěšnějšímu
spoluobčanovi, představitelům obce… Nedělám si iluze, že tímto článkem změním myšlení těchto lidí,
kteří budou i nadále posílat různým úřadům svá anonymní udání. Pokouším se těmto „občanům a
chatařům z Káraného“ naznačit, že jim, i při nejlepší snaze, odpovídat na jejich anonymní dopisy
neumíme.
Petr Zatloukal

Káranský bazárek
25. října se konal v tělocvičně OÚ Káraný 3. ročník káranského bazárku. Maminky nabízely za velmi
levný peníz věci, ze kterých jejich děti už vyrostly a byla by škoda je jen tak vyhodit. Kdo se přišel
podívat, určitě nelitoval, bylo z čeho vybírat. Milé bylo i to, že mezi prodávajícími byly malé slečny,

které nabízely svoje hračky a knížky, ze kterých už „vyrostly“. Pokud bude zájem, připravíme bazárek
opět na jaře.

Káranské vánoční trhy
22. listopadu se konaly Káranské vánoční
trhy a v tělocvičně OÚ Káraný. Sešlo se 15
prodejců se širokou nabídkou vánočního
zboží, hraček, masných výrobků, perníčků,
knížek, bižuterie, keramiky, kosmetiky,
obrázků a světel do interiérů. Děti si mohly
samy ozdobit perníčky, vyrobit dárek, nechat
si na obličej nakreslit zvířátko, nebo cokoliv
podle jejich přání. Také letos jsme mohli
nabídnout výborné sladkosti, které napekly
nejen káranské ženy. Sháňka byla i po
receptech, takže příště na to budeme
pamatovat. Ke sladkému patřila i nabídka
různých teplých nápojů.
Naši káranští hasiči se postarali o vynikající zabíjačkové pochoutky a povedlo se jim to. V hasičárně to
jen hučelo a že všem chutnalo bylo vidět i na tom, že si
balíčky s touto dobrotou odnášeli i domů.
V 17 hodin měly u stromečku vystoupení děti z naší
školky, pak se rozsvítil stromeček, a jak řekla paní
starostka, Barbora Krejčí, v Káraném začaly Vánoce.
Potěšil nás velký zájem o Vánoční trhy – tělocvična byla
plná lidí, zrovna tak vedle v hasičárně. A pokud si nic
návštěvníci z vybrané nabídky nekoupili, určitě se
potěšili ze setkání se svými známými. Naše velké
poděkování patří všem organizátorům a hlavně hasičům.
Příprava zabíjačky trvá několik dní. Také ostatním
zabrala příprava na trhy spoustu času. Nikdo z nich
nelituje času, který přípravám věnoval, protože se povedla hezká akce.

Divadlo v Mladé Boleslavi
Letos už podruhé uspořádal Červený kříž Káraný 20. listopadu návštěvu divadla v Mladé Boleslavi,
Tentokrát na divadelní přestavení „Limonádový Joe“. Asi většina diváků už tuto hru viděla, buď jako
divadelní představení, nebo slavné filmové zpracování. Všichni se výborně bavili a někteří si připomněli
zpracování této hry naším káranským divadelním souborem, který tuto hru zahrál před několika roky na
hřišti v Káraném. Takže jsme i vzpomínali a proč si to nepřiznat, i porovnávali. Představení v Mladé
Boleslavi hráli profesionálové, to naše ochotníci. Káranský soubor nevyšel vůbec špatně. O zajištění
divadelního zájezdu se, jako vždy, výborně postarala paní Patzelová.

Zprávy z TJ Jizera
Na hřišti už byly uzavřeny tenisové kurty, klubové občerstvení, ale na dětské a fotbalové
hřiště si můžete jít zasportovat i nyní. Aktivity se přesunuly do tělocvičny, kde se nabízí
široké možnosti cvičení pro děti a dospělé. Dokonce se objevili i cvičící muži na
nedělních hodinách jógy. Že by přišli další?
Protože se pomalu blíží konec roku, chceme vám připomenout tradiční Novoroční pochod,
který se koná vždy 1. ledna jako uvítání nového roku pohybem. Někdo to po Silvestru
zvládne, někdo ne a radši odpočívá doma. Chyba, pojďte se s námi projít krásným okolím
Káraného a zdravě tak přivítat první den nového roku. Sraz 1. ledna 2015 ve 13:00 hodin
u mostu přes Jizeru.
Jiřina Pešková

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

Prvními čelními funkcionáři káranského Sokola
se stali zejména ti, kteří již působili
v Sokole Jiřina-Káraný. I když převážně
šlo o vodárenské zaměstnance, tedy
někdejší přistěhovalce, zapojili se i
někteří významní místní občané, či
hodnostáři. Díky archivům i ochotě
spoluobčanů se nám podařilo sehnat
fotografie alespoň některých z nich.
Prvním starostou zdejšího Sokola byl
všemi vysoce uznávaný tehdejší ředitel
vrchní rada vodárny pan Ing. Miloš
Koranda, místostarostou Sokola se stal
nám již známý káranský rodák pan
František Novotný, náčelníkem pan
Karel Faltys, náčelnicí paní Blažena
Faltysová, dále pak pánové Jaroslav
Fér,
František
Faltys
(pozdější
dlouholetý starosta obce), Antonín
Jungr,
zdejší
rodák
František
Křivánek, Stanislav Petrášek, Petr
Šnajdr (Skála), Václav Zach.
Kromě lidí zakládajících výbor Sokola
Káraný, hlásila se do sokolské činnosti
řada dalších lidí, naplňujících rozsah
tehdejšího všestranného sokolského
programu. Do výboru byli dále zvoleni
náhradníci: Bohumil Bareš, Václav

Bodlák, Antonín Kofroň a paní
Řeháková.
Cvičitelský sbor za vedení náčelníka
Karla Faltyse a Blaženy Faltysové
tvořili dále: František Čmuhař, M.
Řeháková, Václav Bodlák, Antonín
Kofroň,
Marie
Špitálská,
R.
Bodláková.,
Jiřina
Hájková.
Pořadatelský sbor zvolen pro kulturní
a společenské akce: S. Petrášek, P.
Šnajdr, Ant. Kuklík, V. Bodlák, A.
Čmuhař,
Lad.
Chocholatý,
V.
Špitálský, M. Vaňousková a M.
Špitálská.

Poznámka: fotografie byly pořízeny na přelomu až koncem 30. let.
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