V úplném závěru října se Českem prohnala vichřice
Herwart, která způsobila největší škody za
posledních 10 let. Tragické události se naštěstí
Káranému vyhnuly, nicméně celá řada stromů
vichřici neodolala. V některých ulicích bylo také
poškozeno veřejné osvětlení. Jeho oprava si vyžádala
vysoké úsilí ze strany servisní firmy.
Podzimní plískanice, studený vítr a teploty kolem
bodu mrazu nikoho v tuto roční dobu již nepřekvapí.
O domácí tepelnou pohodu se starají roztopené kotle
všeho druhu. Není od věci připomenout, že
k přípravě na topnou sezónu patří i péče o komín.
Její zanedbání může vyústit až k požáru, tak jak se
nyní stalo v případě nedalekého motorestu U čtyřech kamenů, který proto lehl popelem.
Je měsíc po parlamentních volbách a o budoucí vládě, nebo vládnoucí koalici, toho moc jasné není. Je to
spíše chaos, intriky a pokračující vzájemné obviňování z nekonstruktivního jednání. Zatím společnou řeč
naleznou nejčastěji paradoxně poslanci ANO s KSČM a SPD. Jen pro připomenutí: tyto strany
v Káraném získaly dohromady 42% hlasů.
Kvapem se blíží ještě lednové volby prezidentské, které do mediálního prostoru nepochybně přinesou
další dávku nekorektností a intrik, kterými nás politici mohutně zásobují.
Chabou útěchou nám může být, že se z toho v posledních letech, bohužel, stává pravidlo i v dříve
kultivovanější cizině.

Příprava mikrojeslí je v plném proudu
Obec Káraný se snaží pro své občany zajistit podmínky pro lepší
život. Hledáme možnosti financování pro projekty z různých oborů.
Již vloni na jaře jsme podali žádost o podporu z Operačního
programu Zaměstnanost na Mikrojesle v Káraném a letos v létě
jsme se dočkali kladného rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních
věcí.
Mikrojesle jsou zařízení pečující o děti od 6 měsíců do 4 let.
Maximální denní kapacita je 4 děti zároveň, přičemž se v
mikrojeslích bude střídat cca 6-8 dětí, tedy počítáme se zápisem dětí pouze na některé dny, podle potřeb
rodičů. V prostorech zajistíme provoz nejméně do ledna 2020. Projekt je pilotní a pokud se provoz
osvědčí, budeme uvažovat o pokračovací žádosti o podporu na MPSV a možnost zajistit provoz na další
roky. O děti se budou starat pečovatelky se stanovenou kvalifikací.
Protože proces schvalování trval déle než je obvyklé, již jsme v podporu nedoufali. Majitel původního
objektu se rozhodl využít jej jinak. Museli jsme najít jiný prostor, jak jste si jistě všimli v našem
květnovém Zpravodaji. Prostor se našel, ale bylo nutné provést stavební úpravy, aby objekt vyhovoval

pro potřeby mikrojeslí. Tyto úpravy jsme museli podpořit i legislativně. Dále musely dvě pečovatelky
absolvovat kurz na získání stanovené kvalifikace. V současné době obě mají úspěšně složenou zkoušku.
Provoz jeslí bude zahájen 1.1.2018. Potřebné dokumenty k podání přihlášky najdete na stránkách Obce
Káraný v záložce Mikrojesle.
Informační schůzka s rodiči, pečovatelkami a zřizovatelem bude 4.12.2017 v 17 hodin v zasedací
místnosti OÚ Káraný.
Barbora Krejčí
Vánoční strom z Káraného pro Brandýs nad Labem
Každý rok obce a města před Vánoci řeší, kde sehnat ten nejkrásnější vánoční
strom. Každého stromu je škoda, proto je dobré, když se potká požadavek na strom
s žádostí občanů o kácení stromu. Káranský vánoční stříbrný smrk rostl ve
Václavské ulici. Další káranský strom si můžete prohlédnout na Masarykově
náměstí v Brandýse nad Labem. Pan starosta je známý svou precizností a výběr
vánočního stromu nikomu nepřenechá. Proto nás moc těší, že si vybral ten od nás,
z ulice Na Betonce.

Setkání pracovních skupin k projektu Komunitně plánujeme na Brandýsku
Dne 14. listopadu 2017 se uskutečnilo první setkání pracovních skupin projektu „Komunitně plánujeme
na Brandýsku“.
V první části setkání jsme se snažily alespoň ve zkratce přiblížit principy komunitního plánování. Druhá
část probíhala interaktivně. Účastníci byli rozděleni do čtyř pracovních skupin a poprvé pracovali na
předem daná témata. Pouze pro připomenutí, jedná se o tyto
pracovní skupiny: 1 – rodina, děti a mládež, 2 – senioři, 3 –
osoby se zdravotním postižením, 4 – osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
Velmi nás potěšila přítomnost starosty města Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav Picka, který nás provedl úvodem. Dále
si slovo vzal místostarosta Petr Kváča, který zúčastněné
seznámil s výstupy komunitního plánování města Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav z minulých let.
Setkání hodnotíme velmi pozitivně. Hojný počet účastníků (celkem se nás sešlo 45) nás přesvědčil, že
oblast plánování sociálních služeb se občanů dotýká a chtějí se aktivně podílet na sestavení dobře
fungujícího komunitního plánu, který bude odpovídat specifikům vytyčené projektové oblasti.
Všem zúčastněným děkujeme a držme si pěsti, abychom již v průběhu projektu získaly hmatatelné
výsledky.
Barbora Roušarová a Petra Pospíšilová za MAS - Střední Polabí, z. s.
Máte-li zájem zúčastnit se dalšího setkání pracovních skupin, sledujte, prosím, webové stránky MAS
Střední Polabí http://www.strednipolabi.cz/, na kterých o termínech setkání informujeme nebo kontaktujte
koordinátorku projektu Petru Pospíšilovou – tel.: 777 783 533, e-mail: pospisilova@strednipolabi.cz.
Stolní tenis
V říjnu pokračovaly dalšími zápasy okresní soutěže dospělých. „A“ tým hrající OP II v domácím
prostředí těsně podlehl hráčům z Mnichovic 8 : 10, poté prohrál v Brandýse nad Labem 7 : 11. Ve čtvrtém
kole se týmu podařilo jednoznačně porazit Veleň 17 : 1 a toto vítězství potvrdit ve Velkých Popovicích
výsledkem 13 : 5.
„B“ tým hrající OP III ve druhém kole vyhrál přesvědčivě v Říčanech 13 : 5, o týden později náš tým
podlehl těsně Brandýsu 8 : 10, v dalším kole vyhrál v Čelákovicích 12 : 6 a stejným výsledkem podlehl
doma Líbeznícím. Po šesti odehraných kolech jsou oba naše týmy na průběžném sedmém místě.

Tým žen prohrál ve druhém kole divize v utkání s domácím
Kolínem 1 : 9, jediný náš bod uhrála Nikola Fridrichová.
V sobotu 4.listopadu se šest našich hráčů zúčastnilo ve
Vlašimi 2.kola Krajské bodovací soutěže mládeže. Turnaj se
hrál tradičně v 16-ti členných skupinách. Nejvýše hrála Bára
Pokorná, která skončila na 15.místě ve skupině C, Nikola
Fridrichová obsadila skvělé třetí místo ve skupině D, Aneta
Mrázová skončila těsně (o dva míčky) na 15.místě ve skupině
E. Ve skupině F se umístili na 9.místě Denis Notek a na
11.místě Michal Horčic. Náš nejmladší účastník Bedřich
Pivoňka skončil patnáctý ve skupině I. V celkovém pořadí je Bára Pokorná na 47.místě, Nikola
Fridrichová na 51.místě a Aneta Mrázová na 79.místě.
V neděli 5.listopadu se v Říčanech odehrál Okresní přebor žáků a dorostu, kde dopadl náš oddíl velice
úspěšně. V kategorii starších žákyň jsme obsadili kompletní stupně vítězů. Na prvním místě skončila Bára
Pokorná, na druhém Aneta Mrázová a na třetím místě Barbora Bergmanová. V kategorii dorostenek
obsadila druhé místo Nikola Fridrichová. Ve čtyřhrách starších žákyň byly první Bára Pokorná s Anetou
Mrázovou a druhé skončily Barbora Bergmanová s Evou Jiroušovou.
V říjnu proběhl Školní turnaj družstev, do kterého se zapojilo sedm našich dětí. Okresní kolo hrané
v Čelákovicích vyhrály v kategorii starších žákyň Nikola Fridrichová s Anetou Mrázovou a tím
postoupily do krajského regionálního kola, které se odehrálo v Poděbradech a tam naše děvčata skončila
na krásném druhém místě.
Jarý Jan
Divadélko pro děti
Na pozvání OÚ Káraný přijelo 4. 11. Loutkové divadlo Kozlík a v tělocvičně OÚ
sehrálo pro děti pohádku O neposlušném kůzlátku. Tělocvična se zcela zaplnila
dětmi a jejích rodiči a podle ohlasu dětí měla pohádka úspěch. Po jejím skončení
si pak děti mohly prohlédnout loutky a zkusit si jak se loutky ovládají.
Káranský bazárek
18. 11. se v tělocvičně konal další Káranský bazárek, na kterém se nabízelo oblečení pro děti i dospělé,
knížky, hračky a sportovní potřeby. Prodejní místa byla
plně obsazena a nabídka byla velká. Kdo se přišel
podívat, většinou neodcházel s prázdnou a pro své děti,
či vnoučata, si mohl vybrat opravdu kvalitní oblečení.
Pro děti byl připraven workshop koutek, kde si mohly
vytvořit zajímavý dárek, který si odnášely domů a
rodiče měli možnost klidného výběru zboží. Vzhledem
k velkému zájmu připravíme na jarní měsíce další
bazárek. Organizátorem byla TJ Jizera Káraný.
Pozvánka do divadla
OÚ Káraný zakoupil vstupenky do Divadla Semafor na představení Všechnopárty Karla Šípa. Představení
se bude konat 6. února 2018, začátek v 19:00 hodin. Autobus bude zajištěn.
Přihlášky přijímá Jiřina Pešková, tel. 739076518.
Káranská kamera
Na internetových stránkách Obecního úřadu Káraný je ke zhlédnutí nové číslo Káranské kamery, kde se
můžete podívat na reportáže, které shrnují kulturní a společenské dění v naší obci v letním období.
Přehled jednotlivých reportáží: Jak na odpady?, Letní hasičská zábava, Káranská tisícovka, Klobouková
párty, Film o divadle Lotrando a Zubejda.
Jiřina Pešková

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

O probouzení tělovýchovy v 60. letech (fotky většinově z archivů TJ a kronikáře)
Jak předtím již vysloveno, byl sport – i když v omezených podmínkách - jedna z mála možností
společenského setkávání zdejších lidí.
Po zrušení Sokola roku
1952
zdejší
tělovýchova
silně
upadala. Nebylo kde
cvičit a hřiště u
vodárny
pomalu
skomíralo, protože se
jednalo o jeho zrušení
a výstavbě kulturáku
na této ploše. V rámci
sjednocené
tělovýchovy
zde
bylo
možno dost omezeně
sportovat
pod
hlavičkou TJ Tatran vodárna Káraný. Kromě toho se každou neděli pravidelně
scházela parta fotbalistů, jak dokládají fotky vpravo, které jsou asi posledním
dokumentem o sportujících na někdejším sokolském cvičišti. Také ještě bylo možno
hrát ping-pong ve vodárně. Později bylo zčásti obnoveno cvičení v sálku Restaurace
u vodárny za vedení p. Františka Čmuhaře. Nezapomeňme připomenout ani ty, kteří
se po zrušení Sokola snažili i v letech 50. udržet alespoň nějakou tělovýchovnou
aktivitu ve zmíněných skromných podmínkách. Byli to zejména pánové Jaroslav
Havelka, zmíněný František Čmuhař, Ladislav Mrázek (na fotkách) a další Ing. Zdeněk Března, Josef
Kasík, Jaroslav Vodrážka a další…….
Je třeba dodat, že i tahle chudá sportovní nabídka byla vzácnou alternativou jediné další místní
společenské možnosti pro mladé i dospělé: vysedávání v hospodách u piva. Takže i díky tomu
skromnému tělovýchovnému dění, se zde postupně udržovaly jakés - takés podmínky i předpoklady,
aby od počátku 60. let zde – po generační výměně
- mohly být postupně a pomaloučku obnovovány
zdejší tělovýchovné a sportovní tradice.
Změna vedení TJ. Od počátku 60. let se vedení
tělovýchovy ujali Oldřich Křivánek a Karel Mencl,
za spolupráce členů předchozího vedení, tedy již
postarších pánů J. Havelky, P. Skály, F. Křivánka,
nějaký čas spolupracovali i F. Čmuhař, Květa
Vaňková, JUDr. Josef Rupeš, JUDr. Mirek Hrubý.
Nové vedení mělo zájem i v daných veleskromných
podmínkách vrátit tělovýchovu směrem k
někdejším zdejším sportovním tradicím.
Překážek však bylo mnoho: v hospodě se cvičit
nesmělo, bylo zrušeno hřiště, nebylo kde hrát fotbálek, ani cvičit, protože rozestavěný kulturák,
kde sice byla obcí přislíbena možnost cvičení, byl prodán a přestavován na sodovkárnu.
Zpravodaj Haló Káraný vydává OÚ Káraný pod číslem MK ČR E 10281. Texty, fotografie: kolektiv Obecního úřadu Káraný. Koordinace vydání: P. Zatloukal
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