Dosavadní mírná zima, při níž začátkem února už
kvetly krokusy, se tvářila, že již přichází jaro. V
závěru měsíce se ale příroda rozhodla ukázat, co je to
opravdová ZIMA a poslala k nám ze Sibiře arktickou
vlnu, při níž i v naší oblasti padaly teploty pod -15ᵒC.
Ti, kteří trávili právě probíhající jarní prázdniny na
horách, si tak mohli „užít“ mrazy i větší než -20ᵒC.

Možnost získání peněz na zřízení
„Školního klubu“ v Káraném
Od 26. února 2018 může obec podat prostřednictvím
MAS Střední Polabí žádost o finanční prostředky
z operačního programu „Zaměstnanost“ na zřízení „Školního klubu“ v Káraném.
Tato myšlenka se nám zdá zajímavá, a proto bychom o peníze rádi požádali. Problém ovšem máme
s nalezením vhodného prostoru. Vyzýváme proto majitele nemovitostí, kteří by měli zájem vhodný
prostor obci pronajmout, aby co nejdříve kontaktovali vedení obce. Doba pronájmu by byla na 3
roky. Datum ukončení příjmu žádostí o uvedenou podporu je 2.4.2018.
Školní klub
Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.
Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o
děti.
Podmínky realizace:
 zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)
 minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet dětí na jednu pečující
osobu je nejvýše 15
 do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí před/po vyučování do/z
provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních
prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby
 služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je provozována družina podle
školského zákona; není však možný překryv doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena,
tomu pak bude odpovídat i výše nájemného (náklady na vybavení budou způsobilé pouze
proporcionálně ve vztahu k využití pro a mimo projekt)
 s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací alespoň na
každý školní rok (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)
 příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí obsahující
čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě)

Plánovaná dopravní omezení v Brandýse nad Labem a okolí
Každý z nás alespoň občas zavítá do Brandýsa, nebo musí po D10 do Prahy. Proto vám předáváme
informaci o plánovaných významných omezeních dopravy. Vyplývající dopravní komplikace si každý asi
dovede představit.

Úplná uzavírka ulice Zápská
Od 12. března 2018 dojde k úplné uzavírce ulice Zápská v místě před areálem STK, a to z důvodu
provádění plánované rekonstrukce splaškové kanalizace v této části ulice. Zároveň také dojde k
uzavírce ulice Ve Vrbičkách na příjezdu od ul. Zápské (u STK). Uzavírka potrvá přibližně do konce
května 2018.
Uzavírka bude v úseku začínajícím od křižovatky s místní komunikací Ve Vrbičkách – včetně prostoru
křižovatky – a končící křižovatkou s ulicí s místní komunikací ul. Karla Lípy. Celková délka uzavírky je
120 m. Přístup do všech nemovitostí dotčených uzavírkou bude zajištěn.
Objízdná trasa je stanovena po silnici III/2452 ul. Zápská, silnici II/101 ul. Průmyslová, silnici II/610 ul.
Pražská, silnici II/610 Masarykovo náměstí, silnici II/610 ul. Ivana
Olbrachta a silnici II/245 ul. Královická, a to obousměrně pro veškerý
provoz.
Během úplné uzavírky Zápské ulice dojde také ke změně provozu
linek PID č. 346, 376, 478 a 671. Společnost ROPID zajistí objízdné
trasy autobusových linek. Informace ke změnám autobusových linek
budou zveřejněny na webových stránkách města, webových
stránkách ROPID a příslušných autobusových zastávkách.
Objízdná trasa je znázorněna na přiloženém obrázku.
Rekonstrukce povrchu D10, rekonstrukce mostu a dopravní omezení
Rekonstrukce (zbourání a výstavba nového) mostu na silnici II/101 přes dálnici D10 (Brandýs nad
Labem – Zápy), rekonstrukce kruhového objezdu silnice II/101 u nájezdu na D10 a rekonstrukce povrchu
D10
Rekonstrukce mostu přes dálnici D10 mezi Brandýsem a obcí Zápy a související rekonstrukce
kruhového objezdu na silnici II/101 na nájezdu na D10 budou zahájeny v druhé polovině měsíce března
a stavební práce potrvají přibližně 8 měsíců. Investorem obou akcí je Středočeský kraj. S realizací těchto
staveb dojde k nevyhnutelným dopravním omezením. Nájezd od Brandýsa na Prahu a sjezd od Mladé
Boleslavi na Brandýs bude vždy umožněn. Sjezd na Brandýs od Prahy a nájezd na Mladou Boleslav
bude veden po objízdné trase přes Zápy, nebo sjezdem z D10 ve Staré Boleslavi.
ŘSD zároveň plánuje i rekonstrukci části povrchu pravého jízdního pruhu (tj. z Prahy na Mladou
Boleslav) dálnice D10 mezi sjezdy Radonice a Stará Boleslav. Stavební práce budou rozděleny do
několika etap a proběhnou v období od dubna do července 2018.
Od druhé poloviny března po dobu dvou měsíců bude z důvodu rekonstrukce kanalizace uzavřena ulice
Zápská v místě u železniční vlečky do areálu bývalých BSS.
Během uvedených akci dojde k nutným dopravním omezením a k úpravě některých autobusových linek.
Aktuální dopravní informace, objízdné trasy a informace ke změnám autobusových linek budou
zveřejněny na webových stránkách města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a v Městských listech.
Veškeré informace budou aktualizovány na webu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Stolní tenis
V lednu pokračovala ve Vlašimi třetím kolem Středočeská OPEN Tour mládeže a juniorů. Hrálo se
tradičně v 16-ti členných skupinách. Z našich byla nejvýše nasazená Bára Pokorná, která ve skupině „B“
obsadila 11.místo, Nikola Fridrichová byla ve skupině „C“ pátá, Aneta Mrázová ve skupině „D“ skončila
čtrnáctá, Denis Notek byl devátý ve skupině „E“ a Bedřich Pivoňka obsadil ve skupině „H“ 5.místo.
Zatím se Open Tour zúčastnilo 193 hráčů a po třech odehraných turnajích jsou v celkovém pořadí (bez
rozdílu věku) na 38.místě Bára Pokorná, na 49.místě Nikola Fridrichová, na 90.místě Aneta Mrázová, na
99.místě Denis Notek, na 147.místě Bedřich Pivoňka a na 150.místě Michal Horčic. Celkově čtvrtý je náš
bývalý hráč Jakub Šejvl.
První únorovou neděli se šest našich hráčů zúčastnilo 4.kola Okresní bodovací soutěže mládeže, tentokrát
hrané v Brandýse nad Labem. Na turnaj se přihlásilo 19 mladších a 9 starších žáků. Z našich hráčů se v
kategorii mladších žáků umístil nejlépe Bedřich Pivoňka, který obsadil 11.místo, patnáctá skončila Adéla
Šustová a na 17.místě skončil Matyáš Bergman. V kategorii starších žáků skončila na 4.místě Aneta
Mrázová, která byla před tímto turnajem v průběžném celkovém pořadí první, pátá skončila Barbora
Bergmanová a sedmá Alžběta Komárková.
V probíhající sezóně se účastní naše hráčka Bára Pokorná Republikových turnajů dětí a mládeže. Po pěti
odehraných turnajích je Bára v kategorii starších žákyň na průběžném 54. místě.

Druhou únorovou neděli se naše dvě starší děvčata zúčastnila v Sadské
Krajského přeboru jednotlivců. Z osmi přihlášených děvčat skončila na 4.
místě Bára Pokorná a na pátém místě Aneta Mrázová. V turnaji čtyřher
starších žákyň skončily Aneta s Bárou na třetím místě.
Pokračují také obě okresní soutěže dospělých, ve kterých si naše týmy
vedou více než dobře. Ve 13. kole vyhrál „A“ tým v Mnichovicích 11 : 7,
následně doma porazil Brandýs nad Labem 16 : 2 a čtvrté vítězství v řadě
získal ve Veleni, kde vyhrál 11 : 7. Po patnácti odehraných kolech je náš
tým v OPII na čtvrté příčce.
„B“ tým již pátým zápasem drží sérii zápasů bez porážky. Nejdříve doma
porazil Říčany 11 : 7, následně jednoznačně zvítězil v Brandýse nad Labem 14 : 4, pak v domácím
prostředí smolně remizoval s Čelákovicemi 9:9 a v Líbeznících zvítězil 14 : 4. Po šestnáctém kole je náš
tým v OPIII na průběžném třetím místě.
Jarý Jan + Zolman Miloš

Zprávy ze spolků
Na pozvání Místní skupiny Českého červeného kříže přijely 27. ledna do Káraného dvě milé dámy –
Hana Švejnohová a Lenka Filipová-Kudelová, aby v tělocvičně OÚ Káraný se svým pořadem Všechny
barvy lásky všem přítomným připravily příjemný podvečer. Více jak hodinový program byl plný
krásného humorného i vážnějšího vyprávění, vzpomínání a písniček. Určitě nikdo z přítomných diváků
nelitoval, že svůj čas věnoval příjemnému kulturnímu zážitku.
Masopust v Káraném a Novém Vestci
Ten letošní jsme oslavili 10. února. Naši
hasiči se na tuto slávu připravovali již několik
týdnů před tímto datem, aby do průvodu
zajistili a ozdobili doprovodný vůz s kapelou
a občerstvením, připravili vybírání mýtného
na mostě a další spoustu organizačních
záležitostí. Ostatní účastníci průvodu si zase
dělali starost s vymýšlením vtipné masky a
přehled jejich masek v průvodu vypovídal o
jejich velkém snažení. Ve 14:00 hodin před Obecním úřadem Káraný požádal dráb paní starostku
Káraného, Barboru Krejčí, o povolení projití průvodu naší obcí. Po přejití mostu do Nového Vestce byl
průvod očekáván vesteckými, za které přivítal a povolil průchod Novým Vestcem pan Miroslav Smolík,
pověřený Obcí Nový Vestec.
Účastníci průvodu se cestou mohli občerstvit u stánků, kde na ně čekalo spoustu dobrot, připravených
ženami z Káraného a Nového Vestce. A že se po nich jen zaprášilo. Průvod pak došel před sál OÚ Nový
Vestec a zde následovalo to, co k ukončení průvodu patří. Přečtení hříchů medvědovi a jeho ukončení
života.
A to už se otevřel sál, aby si všichni v teple mohli odpočinout a občerstvit. Prostor pro tanec nejdříve
dostaly děti, pro které byla připravena diskotéka. Večer pak patřil dospělým, kterým vyhrávala do
pozdních hodin kapela. Takže díky všem organizátorům a také účastníkům. Doufáme, že se na Masopustu
sejdeme zase příští rok.
Zájezd na hory
V sobotu 17. února uspořádala TJ Jizera Káraný tradiční zájezd na hory a jako již několik let na stejné
místo - Horní Mísečky, které jsou léty prověřeným místem, které nám dává možnost sjezdového lyžování,
běžkaření a také pěších procházek. Potěšil nás velký zájem u tuto naši akci. Ještě noční předpověď počasí
z pátku na sobotu, nám výhled na hezké počasí nedávala. Ale o to bylo příjemnější překvapení, když nás
při příjezdu na místo uvítala modrá obloha, sluníčko a krásné výhledy na Zlaté návrší, do Špindlerova
Mlýna a okolí. Spokojenost byla i s upravenými sjezdovkami, stopami pro běžkaře, kteří většinou zamířili
na oblíbenou trasu na Rovinka a cestou kolem Janovy hory zpět na Mísečky.
Před 16. hodinou jsme se všichni v pořádku sešli u autobusu a pak už jenom cesta zpět se spokojenými
účastníky zájezdu.
Valná hromada TJ Jizera Káraný
V pátek 16. března od 18:00 hodin se v tělocvičně OÚ Káraný koná Valná hromada TJ Jizera Káraný.

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

Až cca v 1968-9 obec slíbila pozemek na sportoviště - pokračování
I když tehdejší hrubá stavba klubovny, stejně jako kolem
stále ještě nerovný terén hřiště, nevypadaly nijak vábně
(viz fotka vpravo), přesto šlo o velký pokrok v životě nejen
TJ, ale měla velký význam po dokončení hřiště a jeho
následné modernizaci v 90. letech.
Po navezení a urovnání zeminy a zasetí trávy se začal
rýsovat malý sportovní areálek, lákající nejen k fotbálku a
cvičení, ale později i k výstavbě tenisových dvorců. I když
nemohu jmenovat všechny pomocníky při stavbě hřiště a klubovny
zmíním – vedle nahoře jmenovaných - alespoň ty další, zásadní
svou odborností, nebo jinou významnou pomocí: zejména Ing.
Pavel Fikar, Míla Blažík, Láďa Smolík, František a Míla Šmídové,
František Čmuhař, Slávek Tyrichter, Jan Mencl, Jiří Pánek, ale i
Pražáci zejména páni Fraňkové, Šonkové, Librové a řada dalších.

70. - 80. léta: pokračoval rozvoj tělovýchovy jako
lék proti otupělosti doby
Výrazné oživení spojené s uvolněnějšími 60. léty- vrcholící jarem
1968 – následně po srpnovém vpádu vojsk RVHP ochladlo, ale
zdejší rozjetou tělovýchovu a s ní spojené společenské aktivity
už nic nezastavilo. K nedělním fotbálkům se vrátili dlouho
absentující vyznavači toho kulatého nesmyslu, cvičilo i sportovalo se zde pod vedením Zd. Eberta a
jeho ženy Jarušky, Dáši Šmídové, a dalších. Přibývali další malí Káraňáci i Vestečáci, postavili jsme
dva tenisové dvorce, zahájili žákovské tréninky tohoto již populárního sportu, ale také děti i ženské
nacvičovaly na Spartakiády. To, že si z těch celostátních tělovýchovných slavností chtěli státní
papaláši nadělat slávu, nikdo z nacvičujících - alespoň tady - nebral vážně. Důležitá byla hlavně
radost z možnosti společenského setkávání lidí i
z pohybu při muzice. Nepřehlédnutelná a důležitá
byla i poklidná a nijak nepolitizovaná přátelská
atmosféra v celé TJ i při nácvicích
jednotlivých skupin. Důležité sdělení:
ve zdejší TJ nikdo nikoho do účasti
na těchto cvičeních nenutil.
Dokonce tehdy nebyl vedením obce
přerušen ani už věhlasný karneval, ale
naopak se stával stále bohatěji
navštěvovanou společenskou událostí
regionu.
A také: podařilo se prosadit, aby po
odstoupení Karla Mencla z funkce
předsedy TJ, byl novým předsedou
zvolen Jaroslav Lhotský a referentem pro kulturní záležitosti Mirek
Kočandrle, když krátce předtím byli oba tito noví členové výboru TJ ve
svých zaměstnáních v Praze z politických důvodů suspendováni. Že by se
to obešlo bez sporů s vedením obce, to nelze tvrdit.

Foto z archivu TJ: cvičitelky
J. Ebertová a D. Šmídová.
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