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Březnové počasí už bylo regulérně jarní. Příroda se
tváří, jako by bylo o měsíc více.
O víkendech se se plní chatové osady rekreanty i
zahrádky kolem domů nadšenými zahradníky. Za
následek to bude mít zvýšený dopravní ruch na
silnicích, houfy cyklistů po celé obci. Zajisté nás čeká i
zvýšení množství odpadů vyprodukovaných a
doufejme, že i řádně uložených do správných
kontejnerů.
Připomínáme povinnost úhrady poplatku za psy (byl
splatný do konce února) a poplatku „za odpady“, který
je splatný do konce dubna. Včasnou úhradou předejdete
nevyvezení popelnice od svozové firmy i zaslání
upomínky ze strany obce.

Pomoc káranským spotřebitelům
I když vznikají různé zákony, jež by měly chránit běžné spotřebitele, tak klamavé praktiky prodejců i
výrobců jsou stále o krok napřed.
Protože si obecní úřad Káraný uvědomuje tuto skutečnost, zahájil spolupráci s
největší spotřebitelskou organizací v České republice – dTest. Ta je známa zejména
svými nezávislými testy, které pravidelně zveřejňuje ve svém měsíčníku. Od
nynějška je možné si časopis dTest zapůjčit v naší knihovně.
Další, neméně důležitou, činností dTestu je také poradenství v oblasti
spotřebitelského práva. Bezplatné poradenství je možné získat na telefonu
299 149 009 (v pracovních dnech 9-17h za běžný telefonní tarif), nebo na webové adrese
www.vasestiznosti.cz.
PZ

První díl Káranské kamery
První, zkušební díl slibované Káranské kamery je
již hotov. Stručný přehled káranských aktivit i
zajímavých informací o Káraném je možné
shlédnout prostřednictvím služby You Tube z
odkazu umístěného na internetových stránkách
obce Káraný. Věříme, že novinka (nejen) naše
obyvatele a rekreanty zaujme. Protože se však
jedná o novinku, budeme rádi, pokud se s námi
podělíte o svůj názor. Přivítáme pozitivní názory,
kritická zhodnocení, nápady na zlepšení i nápady
na další témata k natáčení.
Pravidelné vysílání začne v dubnu a plánujeme
každý měsíc vydat jeden díl. Pro zájemce bez možnosti sledování Káranské kamery na internetu budou
k zapůjčení DVD v káranské knihovně.

PRAVIDELNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Mobilní sběrna nebezpečného odpadu bude tentokrát přistavena v sobotu 25.4.2015:
od

do

místo

9:10

9:40

ul. Hlavní - u bývalé samoobsluhy

9:50

10:10

ul. Václavská - před obecním úřadem

10:20

10:35

chatová oblast - u zdymadel

Ocenění káranských hasičů
O kvalitách našich dobrovolných hasičů málokdo pochybuje.
Dokázali je již mnohokrát při zásazích u požárů, pomocí při
povodních i osvětovou činností nejen v Káraném, ale i jinde.
Nyní se jejich práce dočkala oficiálního ocenění – Okresní
sdružení hasičů Praha-východ udělilo SDH Káraný medaili Za
příkladnou práci.
Blahopřejeme a děkujeme !

TJ Jizera Káraný
Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu se schází na pravidelných trénincích v tělocvičně OÚ Káraný a zúčastňuje se řady
turnajů. Hlavním trenérem je již několik let Miloš Zolman, kterému sekunduje další trenér z řad členů TJ,
Jan Jarý. Tato trenérská činnost představuje týdně řadu hodin strávených v tělocvičně, dopravu dětí na
turnaje i podporu při utkáních. V dnešní virtuální době je opravdu
chvályhodné vést děti ke sportu, který jim vyplní volný čas, kde mohou
navázat nová kamarádství a dát základ zdravému pohybu, který je bude
provázet po celý život.
Zde je přehled činnosti za leden – březen 2015 od Miloše Zolmana:
3.ledna se uskutečnil Novoroční turnaj pro dospělé. Turnaje se zúčastnilo 16
hráčů. První místo obsadil Daniel Čmuhař, druhé Čestmír Duchoň a třetí
Zdeněk Macura.
4.ledna odjeli na turnaj do Rakovníka mladší žáci a žákyně. Zúčastnili se ho naši nejlepší hráči v této
kategorii: Tomáš Mareček, Nikola Fridrichová a Bára Pokorná.
Okresní bodovací turnaje mládeže se konaly 17.1. v Čelákovicích, 15.2. poprvé v Káraném a 14.3. ve
Velkých Popovicích. Těchto turnajů se zúčastnilo šest našich hráčů. Nejlépe si vede Bára Pokorná, která
je na desátém místě. Jako družstvo TJ Jizera Káraný jsme třetí v kategorii mladšího žactva. Celkem tuto
soutěž hraje 37 dětí.
Krajský bodovací turnaj mládeže (páté kolo) se konal v Mladé Boleslavi. V této soutěži divize F si
zahrála Bára Pokorná a Nikola Fridrichová. Předcházející kola konané v Kladně, Slaném, Rakovníku a
Kolíně jsme nehráli.
22.2. – Okresní přebor mládeže v Brandýse nad Labem. Od nás se do bojů zapojilo sedm hráčů
s těmito výsledky:
dvouhra mladších žákyň:
2. místo Nikola Fridrichová, 3. místo Bára Pokorná
dvouhra mladších žáků:
5.-8. místo Tobiáš Herálecký, Tomáš Mareček, 9.-16. místo Antonín Saifrt, 17.-22. místo Jonáš Pavlič.

čtyřhra mladších žákyň:
1. místo Pokorná+Fridrichová, 3. místo Kofroňová+Strnadová
čtyřhra mladší žáci:
3.-4. místo Mareček+Herálecký, 9. místo Saifrt+Pavlič.
smíšená čtyřhra starší žactvo:
1. místo Balák (Brandýs n.L.)+Fridrichová (Káraný)
2. místo Šnajdr (Čelákovice)+Pokorná (Káraný)
V sobotu 21.3. se odehrálo poslední kolo Okresního přeboru dospělých, ročník 2014-2015. Našemu A
družstvu se podařilo udržet ve druhé třídě Okresního přeboru a B družstvo, tvořené z části dětmi hrajícími
třetí třidu Okresního přeboru, skončilo na desátém místě.

Dětský karneval
15. března se konal v sále OÚ Nový Vestec dětský karneval, jehož pořadatelem byla TJ Jizera Káraný a
OÚ Nový Vestec.
Letos jsme k zajištění programu pozvali zpěvačku a autorku
dětských písniček Inku Rybářovou, která vystupuje
s klaunem Rybičkou.
Na začátku se představily všechny krásné masky, které na
karneval přišly. Celé dvě hodiny, které program trval, se děti
bavily písničkami a soutěžemi. Rodiče se také zapojili a děti
s radostí uvítaly, že si zatancovaly s maminkou a tátou.
Vystoupení mělo spád, nikdo se nenudil a z reakcí účastníků jsme usoudili, že ten letošní karneval pro
děti se povedl.

Sportovní karneval se nekonal
Je nám to moc líto, ale letošní karneval jsme museli odvolat, protože zájemců o lístky
bylo tak málo, že by se sál zdaleka nenaplnil. Pravý důvod nezájmu neznáme. Snad to
bylo pozdním termínem konání, kdy sezóna plesů a zábav končila a kdy už mnozí měli
odtancováno na jiných akcích, snad termínem jarních prázdnin.
Omlouváme se těm, kteří o lístky měli zájem a dokonce už i připravené masky.
Nepovedlo se letos, doufáme, že se povede příští rok. Napište si do kalendáře datum
26.2.2016.

4. Dětský bazárek
V sobotu 18. dubna 2015 od 13:00 hodin v tělocvičně OÚ Káraný se bude konat již 4. „Dětský bazárek“
s jarním a letním oblečením pro děti.
Pořádá kulturní komise OÚ Káraný.

Místní skupina Červeného kříže
Uvádíme přehled akcí, které pořádá MSČK a budou se konat od dubna do konce roku 2015:
11.4. zájezd do Polska
18.5. divadlo v Mladé Boleslavi
28.5. zájezd (cíl bude určen později)
21.9. zájezd do Litoměřic
26.9. zájezd do Polska
31.10. návštěva svíčkárny v Šestajovicích
listopad – divadlo v Mladé Boleslavi
V lednu a březnu se uskutečnily zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi.
Všechny akce Místní skupiny Červeného kříže připravuje, organizuje a uskutečňuje velice akční paní
Zdena Patzelová, které patří naše velké díky. Přejeme jí hodně dalších nápadů a elánu.
Jiřina Pešková

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

Sportovní atmosféra té doby
Stejně jako na Hoblíku, na hřišti SOJ u
Mašků, tak i na každé zdejší osadě v okolí
obce
si
osadníci
postavili
hřiště,
přinejmenším volejbalové, někde i na
basket. Každý letní den od rána do večera
tam bylo plno, veselo a údery do míčů se
rozléhaly po osadách i okolí. To přirozeně
vyústilo
v téměř
nekonečnou
řadu
meziosadních turnajů a sportovních
soutěží ve všech dostupných disciplinách.
Hrála
se
zde
zejména
odbíjená,
Foto: Volejbalistky SOJ: Pollertová, Půlpánová, Maderová H., Ryšavá,
basketbal, konaly se zdejší přebory Maderová E., Smutná, nastupující k utkání.
v atletice. Mnohá klání se konala i na
zmíněném hřišti Sokola Káraný – vedle vodárny. Závodilo se také na Labi (plavání, kanoistika
apod.) a dokonce i v ulicích. Například atletický a cyklistický sprint se konával na dnešní
Betonce, či v ulici B. Němcové. Vše bylo doprovázeno
obrovským zájmem obecenstva ze všech koutů letně
osídleného Káraného.
Všechny sporty, ani jména, či fotky, se do ukázek
zdaleka nevešly, ale vybral jsem ty, ze kterých je
nejvíce patrná jak účast sportovců, tak i zájem
veřejnosti.
Přestože fotky nemohou sloužit k rozpoznání
jednotlivců, jejich úkolem je hlavně doložit, že

Foto: Mnohé napovídají poháry, tehdy vybojované na
turnajích volejbalovým družstvem Sokola Káraný.

Foto: Z volejbalového turnaje mužů na hřišti SOJ v zahradě u
Mašků. Diváků je všude vidět hodně.

uvedené údaje se zakládají na pravdě, a
že tedy zde tak skvělá sportovní a
společenská atmosféra existovala. A to
jak v době předválečné - krizové, tak
ještě nějaký čas na začátku II. světové
války, která začala násilnou okupací ČSR
a následně zasáhla krutě do života lidí
celého světa. Ale o tom už je jiná
kapitola.

Změna čísla bankovního účtu obce !
Obec Káraný má nový účet u Fio banky – č.ú. 2300730151/2010.
Na tento účet je nyní nutné provádět platby fyzických i právnických osob vůči Obci Káraný.
Zpravodaj Haló Káraný vydává OÚ Káraný pod číslem MK ČR E 10281. Texty, fotografie: kolektiv Obecního úřadu Káraný. Koordinace vydání: P. Zatloukal

Pro obec Káraný sponzorsky tiskne Iva Vodáková - grafické studio a tiskárna, Čelákovice, Na stráni 1301 www.durabo.cz

