Většinu měsíce ledna nás dále provázelo poměrně teplé
období. Občasný sněhový poprašek spíše jen navnadil děti,
než aby umožnil nějaké zimní sporty, nebo dětské
radovánky.
Naopak ze zahraničí slyšíme o strastech s extrémními
přívaly sněhu, nebo hlubokými mrazy. V médiích se tak
objevují fotografie sněhu na Sahaře, nebo zamrzajících
Niagarských vodopádů.
Český mediální prostor je nyní zahlcen především
vnitrostátní politikou. Marné snahy o sestavení funkční
vlády, trestní stíhání čerstvě pověřeného premiéra a do toho
ještě, do poslední chvíle napínavé, prezidentské volby.

Zase se překulil rok. Jaký byl? Co se dělo v Káraném?
Rok začal velmi dramaticky. Pomalu jsme se nestačili rozkoukat po silvestrovském ohňostroji a už jsme byli
součástí týmu, který musel čelit nákaze ptačí chřipky, která se vyskytla v sousední Toušeni. Krajská veterinární
správa Středočeského kraje dala přednost likvidaci pouze ohniska a následně monitorování dalších úhynů, před
hromadnou likvidací velko i malochovů v okolí. To se vyplatilo, naši občané spolupracovali, dodržovali nařízení
ochranného pásma, do nějž naše území spadlo. Ani hejna divokých kachen na Jizeře a Labi nedonesla nákazu do
Káraného, kde jsme měli spočítané každé pírko.
V únoru se celá obec, opět po roce, zapojila do masopustního reje. Největší díl práce zastali
naši hasiči, kteří v obnovené tradici již druhým rokem připravili alegorické vozy a letos
nechyběl ani dětský bar. Tato tradice je milá v tom, že v zimním období, kdy každý raději
hlídá teplo rodinného krbu, vyjdou lidé do ulic a společně se baví. Spolupořadatel akce byl
Obecní úřad Káraný i OÚ Nový Vestec Zpětně se nám podařilo získat dotaci na uspořádání Masopustu ve výši
12.000,-Kč ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.
Kulturní komise OÚ Káraný připravila ve spolupráci s vedením Obce Nový Vestec krásné představení o Včelích
medvídcích, které bylo v sále v Novém Vestci. Dospělí zase mohli přijít do naší tělocvičny, kde jsme pod záštitou
Místní skupiny ČČK přivítali vzácného hosta, pana prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.. Beseda probíhala ve velmi
přátelském duchu a pan profesor nás přesvědčil, že i přes jeho celosvětové úspěchy je to velmi milý a skromný člověk.
V předjaří jsme také vyřadili z majetku hasičské auto Mazda, které hasičům sloužilo mnoho let. V roce předchozím se
nám podařilo zakoupit nové auto Ford Tranzit, takže jsme se dohodli na bezúplatném převodu jednotce SDH Tuřice.
Květen je měsíc, kdy se rozmáhá turistika pěší i ta na kolech. My jsme ve spolupráci s hasiči obnovili informační cedule
u Labe a na hřišti u školky se objevily nové panely s obrázky přírody z okolí. Po celé republice se týmy přidávali
do soutěže Do práce na kole. Tým našeho OÚ se letos také připojil k lidem, kteří jezdí do práce na „vlastní pohon“.
Byl registrován pod spádovým městem Brandýs nad Labem, který měl 10 soutěžních skupin. Soutěžilo se v počtu
ujetých kilometrů na kole do práce a z práce, a další „disciplína“ je týmová pravidelnost jízd (podmínkou je
minimálně 60% jízd do práce na kole). A jak to dopadlo? Naše úřednice, které znáte ze židle na obci vyhrály
týmovou pravidelnost s téměř 85% a v jednotlivcích obsadili první a druhé místo. Jsme rádi, že máme tak aktivní
zaměstnankyně, které nás reprezentují.
Novinkou roku byl Káranský vodovodník. Nebylo to přímo naše dílo, ale pomohli jsme při plánování a
zprostředkování. Akci připravila firma PVK,a.s. a jednalo se o výlet pěšky i na kolech po okolí. Mohli jsme se
vydat na projížďku po krátké (10km), nebo delší trase (27km). Cestou bylo možno se občerstvit u vodního baru a
v cíli byl pro děti i dospělé připraven program a možnost občerstvení. Pořadatel pak za každého účastníka, který
dospěl až do cíle přidal na charitu 50,-Kč. Jsme rádi, že si firma PVK,a.s. vybrala pro uspořádání takové akce naši
obec a že jsme mohli pomoci.
Už po druhé se v kapličce na Václavské ulici držela májová mše. A tentokráte již za účasti
káranských věřících. Rádi jsme tuto akci čelákovickému faráři Mikuláši umožnili.
Před prázdninami nás svým opožděným rozhodnutím překvapilo MPSV. V červnu 2016 jsme podali

dvě žádosti o dotaci na mikrojesle pro celkem 8 dětí. Jedna z nich byla zamítnuta a druhá byla ohodnocena ANO
s výhradou, což znamená možná někdy. A to se stalo. V době, kdy už to nikdo nečekal. Kdy jinde už si děti
v jesličkách hrály, my jsme teprve dostali přislíbených 1,871.381,- Kč, a tak nás teprve čekala veškerá práce.
Protože jsme prošli výběrem až v pozdější době, tak majitel původně domluveného prostoru nevydržel a uskutečnil
v něm jiný záměr. Museli jsme nejprve najít tedy nové místo, to jsme zkoušeli prostřednictvím inzerátu i přímým
oslovením. Podmínkou byla územní příslušnost k obci a možnost úprav dle pravidel MPSV. Dále nás čekal návrh
úprav a jejich legalizace na stavebním úřadě. A nakonec tyto úpravy zajistit a jesle vybavit. Mysleli jsme, že půl
roku je doba dostatečná, ale stihlo se to jen tak tak. Finance získané z dotace primárně pokryjí náklady na dvě
pečovatelky do ledna 2020 (80%), vybavení a částečnou rekonstrukci (např. zřízení druhého „dětského“ WC, atd.)
V létě jsme rozjeli velkou kampaň na podporu třídění odpadu. Všem občanům, ať trvale žijícím nebo rekreantům
jsme dali možnost se zapojit. Pokud se sníží objem odpadu komunálního, ve prospěch toho tříděného je šance, že se
sníží náklady a tím i poplatek s tím související. Toto a také jakou komoditu jak a kam třídit, jsme se snažili všem
ujasnit na přednášce k tomuto tématu, která proběhla v sále tělocvičny, za spolupráce s Institutem cirkulární
ekonomiky, z.s.. Aby naši občané měli třídění ještě jednodušší, rozdávali jsme sadu pevných, navzájem
spojitelných, tašek na základní komodity PLAST, PAPÍR a SKLO. Na tuto sadu má nárok každé číslo popisné či
evidenční. Pokud svou sadu ještě nemáte, vyzvedněte si ji na OÚ. Aby bylo možno monitorovat frekvenci vývozů
komunálního odpadu, následně pak vyhodnotit, jak kdo třídí, bylo nutné očipovat všechny popelnice. Bohužel
dodavatelská firma měla se zaváděním čipů problémy a z původního června se čipování posunulo až na září. Proto
budeme mít data za menší počet měsíců, než jsme počítali.
Třetí ročník společného bodovacího cyklovýletu Švihák lávkový jsme kvůli vodovodníkovi přesunuli na září. I tak
nám znovu nepřálo počasí. Účastníci, jako vždy, vyrazili každý ze své obce a objeli společnou trasu přes obě lávky
s 10 úkoly, aby se vrátili zase zpět na místo, odkud se na trasu vydali a zde obdrželi diplom a malou cenu. I letos se
do pořadatelství připojila MAS - Střední Polabí, jejíž je obec členem, a zařadili akci do hry Fextovo území.
Pořadatelé se snažili, a podle ohlasů se výlet všem líbil.
Další novinkou pro OÚ byla Strašidlovačka. Ta není novinkou pro Káraný, ale pro úřad ano. V minulých ročnících
se pořádaní ujala TJ Jizera spolu se školkou Lumpík. Letos Lumpík svoji účast zrušil. Dokonce se uvažovalo, že
Strašidlovačka nebude. Protože tak rozsáhlou akci je nutné řádně připravit a věnovat jí spoustu času a také finance.
Zaujali jsme místo po Lumpíkovi a s přípravou pomohli. Paní Šárka Menclová, předsedkyně TJ, pak kontaktovala
dobrovolníky k soutěžím. Takže děti ve strašidelných kostýmech okupovaly hřiště u Jizery a radovaly se
z tematických soutěží, vypouštění balonků a trošinku se bály na strašidelné stezce.
O posledním říjnovém víkendu se nad celou republikou, i Evropou, přehnal orkán
Herwart. Naši obec postihl také. Po celém katastru obce vyvrátil přes stovku
stromů. V Masarykově ulici dokonce vyvrácený strom strhl elektrické vedení a tak
část obce byla celkem čtyři dny bez proudu, než byla havárie odstraněna. Jednotka
dobrovolných hasičů zasahovala nepřetržitě celou neděli a následně i v pondělí.
Zasahovali u 40 případů, kde byli v přímém ohrožení občané.
Jejich připravenost podzim prověřil ještě nejednou, ale jen jednou mimo obec. Naši hasiči byli povoláni k požáru
motorestu U čtyřech kamenů. Na místo dorazili jako osmí a byli součástí hasicího týmu 40 jednotek. Požár byl
zařazen do čtvrtého, tedy nejvyššího poplachového stupně, který se využívá jen při mimořádných situacích.
Důvodem byla hlavně v sousedství stojící benzinová čerpací stanice a nedostatek vody, kterou hasiči přiváželi z
několikakilometrové vzdálenosti. Jsme hrdí na to, že máme tak schopné hasiče, kteří dobře zvládají svou práci, a
ještě jsou ochotni přidat ruku k dílu, když je potřeba.
V listopadu jsme se ještě stihli zapojit do komunitního plánování našeho ORP, kde společně řešíme, co za sociální
služby v naší lokalitě chybí a co pro to můžeme společně udělat. První setkání bylo velmi zajímavé. Projekt
v různých formách zabere cca 2 roky a výstupem bude Komunitní plán pro celé ORP Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Je důležité být jeho součástí.
Z vlastních zdrojů jsme nechali opravit povrch komunikace v ulici u Zámečku II, příjezd do osady Pod Hájovnou a
část uliček ve Višňovce.
Advent se letos v Káraném slavil 2.12. Setkání na adventním trhu si nechal ujít málokdo. Všichni se těšili na
dobroty místních hospodyněk, obecní punč a na hasičské zabijačkové pochoutky. Vyvrcholením byly koledy z úst
školáčků z MŠ.
Na počátku prosince proběhla informační schůzka s rodiči spojená se zápisem do mikrojeslí. Nakonec bylo přijato
8 dětí, ve věku od 1 roku do 3 let. Všichni s velkým očekáváním, ale i s obavami, jak to jejich ratolesti zvládnou,
čekali na otevření v lednu. Byť to patří do bilancování roku 2018 mohu vám prozradit, že to děti zvládají skvěle.
Protože se loni oslava světla na svátek svaté Lucie líbila. Zopakovali jsme si ji. Zase jsme se spojili s pořadateli
z Lázní Toušeň a sladili začátky tak, abychom mohli společně pozorovat ohňostroj vypálený z lávky přes Labe.
Ohňostroj jsme letos přichystali my a jeho odpálení měli na starosti naši hasiči.
Jsem ráda, že to v Káraném žije. Že tu žijí lidé, kteří se chtějí potkávat a společně podnikat různé aktivity. Děkuji
všem dobrovolníkům, kteří je pod hlavičkou OÚ, TJ Jizera, SDH, ČČK, nebo jinou, pomáhají připravit pro vás,
naše občany. Jsem ráda, že tu s vámi žiju.
Barbora Krejčí

Káranská MŠ na horách
Oblíbená zimní školka v přírodě se letos opět podařila. Děti tentokrát jely
do Krkonoš na Boudu Růžohorka. Celkem 13 dětí si do sytosti užilo
dostatku sněhu, který jim v našich končinách tak chybí. Přestože se
učitelský sbor naší školky v průběhu let postupně obměňuje, díky nadšení
a pod vedením skvělé paní ředitelky, vysoká úroveň školek v přírodě
zůstává.

Stolní tenis
Za účasti 8 hráčů se v posledním předvánočním týdnu odehrál tradiční dětský oddílový
turnaj, který vyhrála, bez ztráty setu, Nikola Fridrichová, druhé místo obsadila Aneta
Mrázová a třetí místo Barbora Bergmanová.
Druhou polovinu sezony 2017/18 jsme zahájili v Říčanech, kde se šest našich hráčů
zúčastnilo 3.kola Okresní bodovací soutěže dětí a mládeže. V kategorii dorostu obsadila
Nikola Fridrichová druhé místo, v kategorii starších žáků skončila na 4.místě Aneta
Mrázová, na pátém Barbora Bergmanová a na sedmém Alžběta Komárková. V kategorii
mladších žáků obsadil 4.místo Jonáš Pavlič a 7.místo Bedřich Pivoňka.
Ve druhém lednovém týdnu vstoupily oba dva naše týmy do Okresních soutěží dospělých vítězstvím. „Áčko“
porazilo v domácím prostředí hráče Sokola Mratín 12 : 6 a „Béčko“ vyhrálo ve Velkých Popovicích 10 : 8. Oba
týmy jsou na průběžné páté příčce s těsnou bodovou ztrátou na čelo tabulky.
V neděli 14.ledna se za účasti 19 hráčů odehrál 10.ročník Novoročního turnaje našeho oddílu. Nejdříve se v turnaji
jednotlivců odehrály zápasy ve čtyřech skupinách, ze kterých se dle výsledků nasazovalo do vyřazovací části, která
se hrála na dvě porážky. Celkem tedy bylo odehráno 78 zápasů. Vítězem se stal Miroslav Žerava ze Sokola
Otradovice, na druhém místě skončil domácí Daniel Čmuhař a na třetím Čestmír Šimůnek z Otradovic. Nejlepší
ženou byla na celkovém šestém místě Nikola Fridrichová.
Následně se za účasti pěti náhodně vylosovaných dvojic odehrál turnaj ve
čtyřhrách systémem každý s každým. Vítězem se stala dvojice Naďa Zolmanová
a Daniel Čmuhař, druhé místo obsadila dvojice Nikola Fridrichová s Danielou
Čmuhařovou a třetí místo Denis Notek s Pavlem Marešem. Turnaj se setkal
s dobrým ohlasem, takže se již těšíme na příští jedenáctý ročník.
Jarý Jan + Zolman Miloš

MS Českého červeného kříže
18.1.2018 se v sále OÚ Káraný konala Valná hromada
Místní skupiny Českého červeného kříže Káraný. Byla
zhodnocena činnost za uplynulý rok a navrženy akce pro
rok 2018, které budou zveřejňovány na webových
stránkách Káraného, vývěskách a ve Zpravodaji. Dále
byla předložena zpráva o hospodaření a plán rozpočtu na
rok 2018. Přednáška na téma Jak žít s artrózou představila
dnešní možnosti prevence i léčby tohoto onemocnění.
K 31.12.2017 měla MS celkem 80 členů a přijato bylo 7
nových členů. Místní skupina spolupracuje s obecními
úřady v Káraném a Novém Vestci, věnuje se činnosti
sociální, zdravotní a kulturní pro své členy i spoluobčany,
spolupracuje s Ligou proti rakovině a přispívá na
prevenci, výzkum a léčbu rakoviny. V roce 2017 byly uskutečněny všechny plánované akce – divadelní
představení, autobusové zájezdy, ve spolupráci s OÚ Káraný probíhala kavárnička pro starší a pokročilé a
předávání gratulací starším spoluobčanům. Významnou akcí byla beseda s profesorem Janem Pirkem. Proběhly
přednášky se zdravotní tématikou a o bezpečnosti chodců na silnici a klobouková párty. Kroužek malování se
pravidelně scházel během celého roku a v letošním roce chystá výstavu v brandýské kočárovně. MS ČČK děkuje za
podporu obecním úřadům, bude se snažit naplňovat své poslání a příspívat ke kvalitě života našich seniorů.

Šárka Menclová
Plán akcí na rok 2018
16.2.2018
Divadlo Mladá Boleslav – představení „Bez roucha“
21.4.2018
Zájezd do Polska
24.5.2018
Zájezd – Hrubý Rohozec, Jičín s návštěvou pivovaru
17.9.2118
Litoměřice – Zahrada Čech
22.9.2018
Zájezd Polsko
Říjen 2018
Divadlo Mladá Boleslav
Prosinec
Vánoční trhy v Praze

„Káraný přehled historie od pravěku do 21. století“
Autor: Oldřich Křivánek
Obnovení tradice ping-pongu
Také tento sport, provozovaný zde kdysi za velkého zájmu v sále U Hájků, zde stále měl
své příznivce. Ti, které nebavilo cvičení, měli zájem si zahrát zvláště v zimních měsících,
kdy kromě - jen někdy možného - rekreačního hokeje (na zamrzlém Gradě, Labi, někdy i na
Jizeře) žádný jiný sport nebylo kde provozovat. Jakmile se vyskytla možnost prosadit i
tento sport do vesteckého sálu, rychle přibývalo zájemců. Po krátkém startovním působení
O. Křivánka, se vedení oddílu ujal Petr Svoboda, dlouhá léta následován Janem Leistnerem.
Od pravidelných tréninků a turnajů dětí i dospělých se odvíjela i mnohaletá účast zdejších
ping-pongářů v mistrovských okresních soutěžích.
Jak řečeno, po zrušení sokolského sportoviště kolem roku 1961 chybělo sportoviště, nebyl
kde hrát tradiční nedělní fotbálek, v sále rozjeté cvičení nebylo možno - od jara do
podzimu - provádět venku, ale děti i ostatní složky se musely scházet ke cvičení i v
příjemném počasí jenom v sále.
Zatím nepomáhalo ani to, že čelní činitelé TJ - O. Křivánek, K. Mencl, J. a Z. Ebertovi, F.
Čmuhař a další - vytrvale a opakovaně vznášeli interpelace směrem k MNV. I přesto zde
stále ještě - cca 10 dalších let - chybělo hřiště.
Poznámka: s přestávkami zde stolní tenis žije na kvalitní úrovni dodnes, kdy už ho v novém sále OÚ Káraný provozuje několik
desítek hráčů, včetně dětí vedených p. Milošem Zolmanem. Viz další kapitoly.

Až cca v 1968-9 obec slíbila pozemek na sportoviště
(Teprve potom bylo možno stavět nové. Ale vlastníma rukama, bez peněz a s nejistotou zda
nám ten pozemek zůstane, protože úředně s razítkem byl potvrzen až v roce 1972.)
Stavba hřiště zahájena na ploše cca 7.500 čtverečních metrů na pozemku
opuštěného truhlářského areálu Hoblíček. Ale protože šlo již o zanedbaný
hustý les s nerovným terénem zčásti proměněným v obecní skládku, nešlo o
snadnou záležitost. Zvláště, když TJ - kromě příspěvků a zisků z karnevalů neměla peníze, ani žádné dotace ani přízeň od vedení obce.
Naštěstí už byla do tělovýchovy vtažena řada lidí, kteří se za vedení
O. Křivánka, K. Mencla, později i za aktivní spolupráce Z. Eberta, F. Čmuhaře
a celé řady dalších, pustili - většinou jen rukama, pilou a sekerou, do
odlesnění a stahování pokácených dřevin různého druhu i velikosti, do
následného trhání pařezů a postupného urovnávání terénu. Při následném
rovnání terénu – o nedělích - účinně vypomáhal buldozer Vodních staveb,
řízený Pepou Mezerou. Po těchto cca dva roky trvajících terénních pracích,
se začalo se svépomocnou stavbou klubovny, aby TJ měla vůbec nějakou
základnu, ve které se dá nejen v klidu projednávat činnost TJ, ale kde by se sportovci
mohli převlékat, sprchovat i posedět.
Osobní autorská poznámka: Mám smůlu, že tuto publikaci nesestavuje někdo jiný. To proto, že - ač jsem nikdy nepatřil mezi
sebestředné chlubílky a vejtahy - jsem nucen v několika kapitolách uvádět své jméno i fotky.
Prostě jsem byl silně zapojen do řady aktivit tělovýchovných i kulturních, abych - v duchu svých skvělých generačních předchůdců přispěl k obnovení a udržení někdejší nevšední kulturní úrovně této obce.
Kdo mne zná, tak ví, že tomu tak bylo.
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