Silné poryvy větru nás doprovázely i v prosinci.
Příčinou bylo pravděpodobně poměrně teplé počasí.
Teploty přes den někdy šplhaly až k 10ᵒC a v noci
zase klesaly k bodu mrazu.
Přestože počasí bylo dosti teplé, tak občas poletovaly
sněhové vločky. Vánoční svátky i silvestrovské
oslavy však provázelo počasí, které bychom
očekávali spíše počátkem jara a ne na přelomu roku.

Již druhým rokem se naši senioři pravidelně scházejí každý třetí čtvrtek v měsíci na Kavárničce pro starší a
pokročilé. Na poslední v roce 2017 přinesl pan Šesták následující řádky, které nás velmi potěšily a s jeho
dovolením je zveřejňujeme:

Břetislav Šesták : Pro Kavárničku…

Mikrojesle
V prosinci proběhla informativní schůzka o mikrojeslích. O umístění dítěte do péče projevilo zájem sedm rodin.
Rodiče byli informováni o systému, potřebných dokumentech a místě působení mikrojeslí. Zároveň se seznámili

s pečovatelkami - Kateřinou Crhovou a Janou Jandovou. Protože se schůzky zúčastnily i některé děti, došlo k jejich
bezprostřednímu seznámení a okamžité spolupráci na likvidaci zasedací místnosti obecního úřadu. První krok mají
tedy děti za sebou a těší se na kamarády, se kterými se od ledna budou potkávat. V současné době v objektu finišují
dokončovací práce, vybavování nábytkem a hračkami. Na jaře se počítá s osazením herními prvky na zahradu.
Barbora Krejčí

Poplatek za odpady se pro r. 2018 snižuje
Na svém sedmém jednání zastupitelstvo Obce Káraný schválilo výši místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2018. Vzhledem k tomu, že obyvatelé i rekreanti se zaměřili
na třídění, tak celkové náklady na svoz odpadu klesly. To se projevilo při výpočtu
poplatku za systém provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a jeho výše bude tím pádem nižší. To jistě potěší jak trvale žijící, tak rekreanty. Pro rok 2018
tak základní poplatek bude činit 840 Kč. Z technických důvodů žádáme o platbu poplatků od 1.2.2018.

Strategie, která přinese střednímu Polabí 78 milionů, schválena
Chcete-li žádat o evropské finance, čeká vás opravdu hodně práce. Musíte si vyhledat příslušné ministerstvo,
které má na starosti danou oblast. Musíte si počkat na správnou výzvu, do které váš projekt zapadne.
Musíte si nastudovat obsáhlou dokumentaci a sepsat vyčerpávající žádost o podporu.
Nebo se obrátíte na svou místní MASku v případě, že má schválenou strategii. Do
středního Polabí přišla poslední listopadový pátek opravdu výborná zpráva. Strategie
MAS – Střední Polabí byla po třech letech intenzivní práce schválena. Brzy se budou
rozdělovat peníze.
Schválená strategie znamená pro střední Polabí 78 milionů navíc, které se v následujících letech rozdělí
prostřednictvím místních výzev. První výzvy budou vyhlášeny už na začátku roku 2018, další budou následovat
v průběhu roku i v roce 2019. Podpořena bude například výstavba cyklotras, rekonstrukce cyklostezek, výstavba a
provoz komunitních center, rekonstrukce škol a školek nebo výstavba a provoz sociálních podniků. Další peníze
půjdou do zemědělství, do nezemědělského podnikání a na podporu místních výrobků. Úplně první výzva je
plánovaná na leden 2018 a bude zaměřená na podporu příměstských táborů a školního klubu.
Každá Místní akční skupina (zkráceně MASka) působí na přesně vymezeném území, pro které vyblokuje peníze
z evropských fondů. Do regionu MAS – Střední Polabí spadá 16 obcí, mezi nimi i Káraný. Po schválení velmi
podrobné strategie, čítající stovky stránek, může MASka vypisovat vlastní výzvy, do kterých se hlásí místní
žadatelé. „Žadatele z 16 obcí budou soutěžit pouze mezi sebou, ne s celou Českou republikou, jak je tomu ve
výzvách napřímo", vysvětluje jednu z výhod MAS její manažerka Barbora Roušarová.
Další výhodou MASky je intenzivní podpora, kterou kancelář MAS poskytuje žadatelům. Pořádá semináře přímo
v regionu, poskytuje osobní konzultace a zajistí pro své žadatele všechny nezbytné informace. “Bezplatné
konzultace poskytujeme přímo v naší kanceláři, která se nachází na zámku v Brandýse nad Labem,“ říká Barbora
Roušarová. „Žádost píšou žadatelé sami, ovšem v případě, že si nevědí rady, je nablízku pomoc,“ dodává.
„Hodnocení projektu dělají zástupci členů MAS, tedy místní lidé, kteří znají místní potřeby,“ vysvětluje proces
hodnocení Barbora Roušarová. „Jsme rádi, že se nám povedlo dotáhnout schválení strategie do konce, a vybojovali
jsme tak peníze pro naše území. Jsou to peníze navíc, o které by region bez Místní akční skupiny přišel,“ doplňuje
na závěr.
Žadatelé, kteří mají zájem o podrobnější informace z MASky, mohou už nyní využít osobní konzultace v kanceláři
MAS. Další informace budou postupně přibývat na webu www.strednipolabi.cz. Těšit se můžete i na informační
semináře. Ve středním Polabí bude zkrátka o něco živěji než běžně.

Stolní tenis
V listopadu a prosinci se odehrály poslední zápasy podzimní části Okresní soutěže dospělých. „A“ tým v domácím
prostředí podlehl hráčům z Líbeznic 5 : 13, poté se týmu podařila série tří vítězství – nejprve v Říčanech 11:7,
následně v Přezleticích 14:4 a v domácí herně s Čelákovicemi těsně 10:8. Stejným výsledkem naši prohráli ve
Velkých Popovicích a v posledním zápase doma prohráli s Odolenou Vodou 7:11.
U „B“ týmu po porážce v šestém kole v Úvalech 4:14 následovala série čtyř vítězství – doma s Mratínem 12:6,
následně s nováčkem z Nehvizd těsně 10:8, poté v Úvalech 14:4 a v Káraném se Starou Boleslaví 11:7.
V závěrečném podzimním kole prohrál náš tým v oslabené sestavě v Líbeznících 4:14. V polovině soutěže je „A“
tým na 9. místě, ale se ztrátou pouhých dvou bodů na čtvrté místo a „B“ tým na 5.místě.

Tým žen ve třetím kole divize přivítal v Káraném hráčky Sokola Králův Dvůr a prohrál
s nimi 4:6. Nejlépe se v zápase dařilo Nikole Fridrichové, která uhrála dva body a
aktuálně je naší nejúspěšnější hráčkou divize. Po podzimní části soutěže je náš tým na
průběžném třetím místě.
V neděli 10.prosince se naše hráčka Nikola Fridrichová úspěšně zúčastnila v Rakovníku
Krajských přeborů dorostenek. V soutěži jednotlivkyň obsadila čtvrté místo, ve
čtyřhrách dorostenek skončila společně s Kateřinou Pisárovou (KST Rakovník) na
druhém místě a ve smíšených čtyřhrách s Miroslavem Opltem (TJ AŠ Mladá Boleslav) na děleném třetím místě.
Zveme všechny hráče a příznivce stolního tenisu na 10.ročník Novoročního turnaje TJ Jizera Káraný, který se bude
konat v neděli 14.ledna 2018 od 9:00 hodin v herně v Káraném.
Jménem všech členů oddílu stolního tenisu TJ Jizera Káraný přeji všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků a v roce 2018 mnoho nejen sportovních úspěchů.
Jarý Jan + Zolman Miloš

Mikulášské promítání
Naše obec již několik let nepořádá žádnou Mikulášskou besídku. Proto jsme pro naše děti připravili na 3.12.
Mikulášské promítání animovaného filmu Hodný dinosaurus. Promítalo se v tělocvičně OÚ a technicky vše zajistili
pánové Oldřich Kmoníček a Ivan Zálešák. Před promítáním se zjistilo, že chybí film. Nakonec se ale ve dveřích do
sálu objevil Mikuláš, anděl a čert, a kromě filmu přinesli dětem i pár sladkostí.

Lucie
Již v loňském roce jsme zavedli tradici Svátku světla. Navázali jsme spolupráci s Lázněmi Toušeň a inspirovali se
u nich. Sešli jsme se 13.12. před branou vodárny. Lucie v bílém a s nimi průvod světýlek se vydal podle Labe
směrem k lávce do Toušeně. Ve stejnou dobu se vydal podobný průvod ze skleněné vily v Toušeni proti proudu
Labe. Společně jsme pak oslavili svátek světla ohňostrojem, který letos hradila naše obec a jeho odpálení provedli a
měli dohled nad průběhem členové jednotky SDH, Václav Kuthan a Radek Ramzer. Nakonec děti dostaly sladkou
odměnu za příslib, že budou doma uklízet.

Vánoční trhy
Obecní úřad Káraný, Místní dobrovolní hasiči a TJ Jizera Káraný uspořádali v sobotu 2. prosince v tělocvičně OÚ a
hasičárně Káranské vánoční trhy. Tomu předcházelo zajištění vánočního stromu, jeho výzdoba a osvětlení. Ve
14:00 hodin přišli do tělocvičny první návštěvníci, kde byly připraveny stánky prodejců s keramikou, šperky,
knížkami, květinami, vánočními ozdobami, textilem, kalendáři – vlastně vše zaměřené na nákup vánočních dárků a
na adventní výzdobu doma. Nechyběl stánek s mastnými výrobky a venku před obecním úřadem byla k vidění
práce kováře. Pro děti byl připraven kouzelný stolek, u kterého se mohly pobavit při ručních pracech a vytvořit si
svůj vlastní originální dárek. V kuchyňce se nabízely teplé nápoje, nechyběl tradiční výborný punč a hlavně stůl
s nabídkou výborných sladkých dobrůtek, které opět přinesly naše káranské a vestecké ženy.
Již od rána byl ruch v hasičárně, kde se připravovala zabíjačka. Jako vždy byl o ni ohromný zájem a její pochoutky
voněly v ústrety všem přicházejícím návštěvníkům, kteří netrpělivě čekali již před 14 hodinou na otevření. Někteří
přišli i s bandaskami na zabíjačkovou polévku, která se vyprodala asi úplně nejdřív. Na dračku šel guláš i jitrnice.
A co by to bylo za zabíjačku bez dobrého piva a něčeho na zahřátí. Však ke spokojenosti bylo všeho dost.
V 17:00 hodin před vánočním stromem paní starostka, Barbora Krejčí, popřála přítomným krásné vánoční svátky a
hodně štěstí do nového roku. A to již byly připravené děti z naší mateřské školky, které svým krásným a milým
vystoupením rozsvítily náš vánoční stromek.
Chceme věřit, že i vy jste odcházeli spokojeni a děkujeme, že jste si udělali čas na návštěvu našich vánočních trhů a
setkání se svými známými a sousedy.
Děkujeme všem organizátorům – hasičům, ženám z obecního úřadu, týmu Káranské kamery, učitelkám z mateřské
školky a díky za dobrůtky, které pro občerstvení připravily ženy z obou našich vesnic.

Připravujeme:
14.1.2018 - v 9:00 hodin se v tělocvičně bude konat 10. ročník Novoročního turnaje ve stolním tenisu. Pořádá TJ
Jizera Káraný, oddíl stolního tenisu.
19.1.2018 – od 20:00 proběhne tradiční Hasičský ples – vstupenky za 140 Kč u Z. Chramostové, tel. 731582427
27. 1. 2018 - v 17:00 hodin MS ČČK zve do tělocvičny OÚ Káraný na pořad Všechny barvy lásky, plný písniček,
humoru a vzpomínání. Účinkují: Hana Švejnohová a Lenka Filipová-Kudelová
10.2.2018 – pořádáme tradiční Masopust
16.2.2018 – se koná v kulturním sále v Novém Vestci Vodárenský ples
17.2. 2018 - TJ Jizera Káraný pořádá zájezd na hory, na Horní Mísečky. Odjezd v 7:00 hodin od OÚ Káraný a po
zastávkách do Staré Boleslavi. Přihlášky u Jiřiny Peškové, tel. 739076518, 326992286.

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

O probouzení tělovýchovy
v 60. letech - pokračování
Obnova sportu začala volejbalem. Na
vestecké straně Jizery, pod boudou Jizerka,
pár nadšenců postavilo volejbalové hřiště.
Tento sport (zde kdysi tradiční) zmobilizoval
zájemce natolik, že hřiště bylo denně
obsazené, přibýval jejich počet a stoupaly
výkony. Ty se zkvalitňovaly natolik, že O.
Křivánek zaregistroval a přihlásil družstvo do
okresního přeboru, kde pod jeho vedením
působilo i s postupem do vyšších tříd cca
dalších 7 let.
V tom družstvu hrával i vestecký Zdeněk
Ebert, jehož velkým zájmem však bylo
obnovit pravidelné cvičení dětí. Opět po
složitých jednáních mezi zástupci TJ a MNV
Nový Vestec-Káraný, bylo nakonec dovoleno
zahájit cvičení v sále vesteckého kulturáku.
Zdeněk a jeho manželka Jaruška získali
cvičitelské oprávnění a děti se do cvičení
jenom hrnuly, protože jejich rodičové měli
zájem, aby se bezcílně netoulaly po vsi a
nakonec neskončily v hospodě.
Postupně přibývalo kvalifikovaných cvičitelů
jak vesteckých, tak káranských, takže cvičení
bylo – hlavně díky vytrvalé iniciativě manželů
Ebertových – a všech, kteří se přidali dostupné pro několik kategorií dětí, postupně
i pro dospělé, které tehdy ještě nějaký čas
cvičil F. Čmuhař. Dalším velkým oživením bylo
cvičení rodičů s dětmi zavedené - z iniciativy
Jarušky Ebertové - samotnou autorkou
tohoto druhu cvičení prof. Berdychovou a
následně vedené Dášou Šmídovou (viz fotka
dětí, cvičících s obručemi). Když už se
podařilo vtáhnout do tělovýchovy tolik lidí,
nebyl problém oživit i společenskou stránku
zdejšího života, pořádáním výletů, pochodů,
ale i zahájit slavnou - dodnes trvající - éru
sportovních karnevalů.
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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