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Koncem ledna jsme se zaradovali z čerstvé sněhové
nadílky. K radosti silničářů i mnoha řidičů a smůle
lyžařů však vydržela jen velmi krátce. Slunce,
teploty kolem 10°C a rozkvétající zahrady rozhodně
nepatří k běžnému únorovému počasí. Nicméně
letošní únor navázal na teplý leden a předvedl nám
krásné jarní počasí. Doufejme, že se zima a
nepohoda nedostaví později a nebudeme pak
v květnu vzpomínat na slunečný únor.
Nová česká vláda se zabydluje na svých úřadech a
ministerstvech. Mimo občasné hlášky, jak to teď
půjde všechno lépe a jak se teď konečně začne
vládnout efektivně, toho o její práci zatím moc
neslyšíme. Snad jen o široké shodě politiků napříč
různými stranami, že je potřeba upravit pravomoci prezidenta, aby se zabránilo opakování jeho
svéhlavosti při dalších rozhodnutích.
S neoblíbeným prezidentem se v únoru naopak vypořádala Ukrajina, kde nyní hrozba občanské války
přechází do hrozby válečného konfliktu s Ruskem.

Zimní školka v přírodě
Jako v loňském roce, tak i letos
uspořádala naše mateřská školka
„zimní školku v přírodě“. Děti se
vydaly na osvědčenou Chatu Styl
nedaleko Strážného u Vrchlabí.
Oproti loňskému roku je ale na horách
vítalo bláto a deštivé počasí. Na řadu
tak přišel „náhradní“ program –
vnitřní hry, malování, čtení a koupání
ve vířivce.
Naštěstí se počasí umoudřilo a napadl
sníh. Děti si pak již mohly užívat
zimních radovánek, kterých si v naší
Polabské nížině příliš neužijí.
Při návratu byly děti šťastné, že jsou zase doma u rodičů, ale zároveň plné nových krásných zážitků, které
by si jinak, než v dětském kolektivu, nemohly užít.
Tak jako při minulých školkách v přírodě, i nyní rodiče dostávali denně excelentní informační servis
v podobě poledních a večerních mailových zpráv, navíc si každý den mohli na internetu prohlédnout
desítky čerstvých fotografií z prováděných činností.
Všechny paní učitelky si tak zaslouží náš velký dík a přání, ať jim tento elán vydrží i nadále. Děti už se
totiž těší na letní pokračování.

Zápis do mateřské školy v Káraném
Blíží se ostře sledovaný termín zápisu do naší
mateřské školky v Káraném. Jak jsme již avizovali,
tak proběhne dne 29. 4. 2014 od 8:00 – 11:00 hodin
a od 14:00 – 17:00 hodin. Takto „pozdní“ termín
byl zvolen proto, aby byl již znám přesný počet
dětí, které budou přijaté na základní školu a tedy,
kolik bude ve školce uvolněno míst pro nové děti.
Co dělat pro přijetí dítěte?
 dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ
Káraný nastoupit
 vzít s sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k
pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem
 mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do
MŠ (ke stažení na www.mskarany.cz)
Vzhledem k velkému nedostatku míst ve školkách v širokém okolí lze předpokládat, že ani letos nedojde
k uspokojení všech zájemců o přijetí. Pro hodnocení žádostí jsou stanovena jasná a závazná kritéria, podle
nichž bude rozhodováno.

Sezóna začíná
Mimořádně teplé a slunečné počasí donutilo mnohé z nás vytáhnout jarní výbavu.
V Káraném se tak naplnily zahrádky, chataři odzimují své chatky, silnice se zaplnily
cyklisty i bruslaři.
Nečekaný ruch se projevil i na zvýšené produkci odpadů v obci. Proto bylo
rozhodnuto o urychleném rozšíření počtu kontejnerů na stav, na který jste zvyklí
z letní sezóny.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Mobilní sběrna bude přistavena v sobotu 5.4.2014:
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

Fyzické osoby - občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady.
POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat odpad pouze osobě obsluhující mobilní sběrnu a neponechávat odpad volně
u sběrného místa !
Co bude předmětem sběru:
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
• barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, fotochemikálie, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů
• neupotřebená léčiva
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie…)
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru s obsahem azbestu!

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Bazárek
v neděli 16.3.2014 od 14:00 do 17:00 proběhne 2. káranský bazárek. Prodat a koupit můžete nejen dětské
oblečení, ale i hračky, knihy a další potřeby pro děti i dospělé.
Dětský karneval
V minulém zpravodaji jsme vás zvali na Dětský karneval, který se letos
konal 8. února v sále Obecního úřadu Nový Vestec. Všechny děti byly
vyparáděné v krásných kostýmech a hned se zapojily do připravených
soutěží, které byly odměňovány drobnými dárky. A když se nesoutěžilo, tak
se vesele tancovalo a dětí byl plný parket. Snad i doprovázející dospělí měli
trochu klidu, třeba i na popovídání se svými známými a děti k nim jen
přibíhaly pro něco dobrého. O program se postaral divadelní soubor
Pohádka, který připravil příjemné a milé odpoledne společně
s organizátory.
Sportovní karneval
Ten letošní - již 45. se konal 22. února opět v sále OÚ Nový Vestec. Každý karneval měl svůj tématický
název, který naváděl návštěvníky, jaké masky si mají připravit. Za celých čtyřicetpět roků se téma
neopakovalo a ten letošní se konal pod názvem „Bridget Jones“ podle velmi úspěšného filmu. Ale nikdy
to neznamenalo, že se hosté daného tématu museli „držet“ a nemohli si připravit něco úplně odlišného. A
protože ten letošní byl takový jubilejní, připomeňme si, že první karneval se konal v roce 1969, kdy si
řekli Oldřich Křivánek a Karel Mencl, že by bylo dobré něco takového uspořádat a lidi pobavit. A
protože to byl úspěch, následovaly všechny ty další pod organizací obou jmenovaných pánů. Asi před 12
lety se pak stala hlavní iniciátorkou, organizátorkou a duší dalších karnevalů Bára Krejčí (Menclová). A
konal se i v roce 2000, kdy naše obce postihla velká povodeň. Přesně tu sobotu, kdy se pořádal karneval,
se Jizera vylila z břehů a přestala fungovat elektřina. Tenkrát se na stolech objevily svíčky a za takového
romantického osvětlení karneval pokračoval. Až teprve při cestě domů jsme viděli tu povodňovou
pohromu a to už žádná romantika nebyla. A ten letošní? Opět úspěšný, všichni se dobře pobavili a
zatancovali díky výborné hudbě skupiny „KARYNA“, předtančení studentů ze Střední školy stavební
v Praze a tanečního vystoupení žen z naší TJ.
Vodárenský ples
Poslední únorový den se konal tradiční vodárenský ples. Pěkná hudba skupiny KARYNA, bohatá
tombola a hlavně možnost strávit večer se spoustou fajn lidí zapříčinila, že pozdější zájemce o vstupenky
bylo nutno odmítat.
Připravujeme
V loňském roce se konalo v sále OÚ Káraný gastronomické odpoledne pod vedením mistra kuchaře Pavla
Mencla, který nás seznámil jak dobře uvařit po italsku. Podobnou akci připravujeme i letos,
pravděpodobně v měsici dubnu, opět pod vedením Pavla Mencla, nyní šéfkuchaře Restaurace Kastrol
v Praze - Stodůlkách. Zvolil téma „Moderní česká kuchyně“. Účastníci budou jídlo připravovat spolu
s panem kuchařem a domů si určitě odnesou chuť zopakovat vše, co viděli, ve vlastní kuchyni. Přesný
termín včas ohlásíme.
Valná hromada TJ Jizera Káraný
se koná v pátek 21. Března 2014 v 18:00 hodin v sále OÚ Káraný. Zveme všechny členy.
Lyžařský zájezd
Bohužel k uspořádání zájezdu nám chybí dobré zprávy o stavu sněhu na našich horách. Ještě se může stát,
že sníh napadne, i když tady už pomalu rozkvétá zlatý déšť a kočičky na jívách vystrkují svoje bílé
hlavičky. A protože vždy zájezd pořádáme tak, aby si pěkného lyžování užili nejen sjezdaři, ale i běžkaři,
letos by to bylo jen pro sjezdaře. Na sjezdovkách, které jsou otevřené, je pouze technický sníh a pro
běžkaře jsou přístupné jen takové lokality, kde se zase nesjezduje. Pokud se zimní zájezd neuskuteční,
zorganizujeme určitě jarní turistický zájezd.
Jiřina Pešková

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

Přívozy = spojení s okolím - pokračování
Přívoz u Železničního mostu (Bodlákův), používal
loď větší osobní. V době, kdy ještě chataři
docházeli ke svým haciendám pěšky, byl velice
platný pro rekreanty z osad na východě
káranského katastru, ale i pro ty, kteří sídlili
v osadách nad železničním mostem (Labíčko,
Komárov apod.) V záznamech káranských Sokolů se
píše, že přes tento přívoz se - na přelomu 20. – 30.
let min. století - převáželi, když chodívali několik
let cvičit do Jiřiny, než se zdejší Sokol
osamostatnil a se vším všudy se přestěhoval do
hospody U Hájků. Přívoz byl výhodný i pro
čelákovické majitele chat v osadě U železničního
Bodlákův přívoz

Foto: J. Úrubek

mostu. Ale od jeho zrušení řada chatařů riskuje
život cestou přes ten most.

Přívoz Šaldův – přes Grado – sezónní. Býval v místě dnešní lávky, tj. mezi, osadou Pod hájovnou a
osadou Grado. Sloužíval těm, kteří se chtěli z Ostrova dostat do káranských lesů, nebo naopak
sloužil káranským Pražákům, kteří se chtěli koupat a opalovat na rozlehlé písečné pláži na Ostrově.

Výřez z pohlednice zachycující přesně to převozní místo, na kterém je
dnes lávka. V pozadí Stříbrného vila.
Foto: J. Úrubek

Dnešní pohled na stejné místo - s lávkou - je zcela jiný.
Foto: O. Křivánek.

Přívoz pod čelákovickým kostelem, který byl provozován čelákovickou paní Součkovou, jsem zmínil
v kapitole o rekreaci a koupalištích. Zmínka o přívozu vesteckém – přes Jizeru - je také uvedena
v jiném textu.

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

