Letošní březen nám předvedl pořádné teplotní
veletoče. Jeden víkend se teploty pohybovaly kolem
mrazivých -15ᵒC, aby následující víkend vyletěly až
na neuvěřitelných +15ᵒC. Další víkend nás i v
Káraném ovšem opět čekala souvislá sněhová
pokrývka s následnými mrazy až -10ᵒC. Nejen
příroda, ale i řada lidí, tyto extrémní výkyvy teplot
špatně snášejí. Doufejme, že se letos nezopakuje
loňský scénář, kdy v celé České republice pomrzla
významná část úrody ovoce.
Poněkud zamrzlá je rovněž situace na politické
scéně. Od říjnových parlamentních voleb máme stále
ještě vládu v demisi a bez důvěry parlamentu.

Zápis do Mateřské školy Káraný na školní rok 2018/2019
Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 1. 3. 2018 v době od 6:30 do 16:30
hodin, nebo stáhnout na internetových stránkách Mateřské školy Káraný www.mskarany.cz .
K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ, kterou potvrdí dětský
lékař.
K zápisu, který se koná dne 3. 5. 2018 – čtvrtek od 8:00 – 11:00 hodin a od 14:00 – 17:00 hodin je
třeba:
● 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
Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných ředitelkou
mateřské školy Mgr. Alenou Stránskou na školní rok 2018/2019 . Zákonný zástupce se ještě před
vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v
budově mateřské školy dne 9. 5. 2018 v době od 10:00 do 12:00 hodin.

Ohlédnutí za druhým setkáním pracovních skupin k projektu
Komunitně plánujeme na Brandýsku
Každý z nás se v průběhu života může dostat do těžké situace a potřebuje pomoc.
Důvody jsou různé – zestárneme, jsme nemocní, prožíváme rodinnou krizi či něco
úplně jiného. I proto na Brandýsku připravujeme tzv. komunitní plán, který bude
nabízet potřebnou pomoc. Aby tento plán odpovídal skutečným potřebám, organizujeme mimo jiné
otevřená setkání pracovních skupin. Druhé setkání proběhlo 13. února 2018 v zasedací místnosti MAS –
Střední Polabí, z. s. Opět nás potěšila vysoká účast. Diskutovat dorazili představitelé obcí a měst
z Brandýska, pracovníci ze sociálního odboru, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci z řad veřejnosti,

ale i samotní uživatelé sociálních služeb. Podněty a
nápady, které na setkání zazněly, slouží právě jako
podklad pro vznikající komunitní plán.
Co jsme na tomto setkání řešili?
První téma, které bylo společné pro všechny
účastníky, bylo téma informovanosti. Je základem
pro dostupnou pomoc. Pokud máme správné
informace, pravděpodobnost, že najdeme vhodnou
pomoc je vysoká.

Další témata byla pro každou pracovní skupinu
odlišná.
V pracovní skupině „Rodina, děti a mládež“
účastníci řešili téma krizové intervence. Skupina diskutovala různé formy řešení, např. kam se člověk,
který je v krizi, obrací a jak by bylo vhodné potřebnou pomoc zpřehlednit.
V pracovní skupině „Seniorů“ se řešilo téma dovážky obědů. Připravujeme přehled dodavatelů obědů
v celém území Brandýska, který bude pravidelně aktualizován. Seniorům tak rozšíříme možnost volby,
kde lze oběd objednat.
Pracovní skupina „Osob ohrožených sociálním vyloučením“ měla jako druhé téma ubytovny v našem
území. I když je jich mnoho, jejich kapacity nestačí. Vznikl nápad pro zřízení městské ubytovny či
azylového domu, který by umožnil reagovat na potřeby lidí bez přístřeší.
Poslední pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ se zamýšlela nad volnočasovými
aktivitami pro osoby se zdravotním postižením. Možnosti na Brandýsku jsou, problémem zůstává
nízká informovanost v této oblasti.
Všem zúčastněným děkujeme za jejich aktivní přístup a těšíme se na
další setkání, které proběhne v průběhu dubna. Pokud máte chuť
zapojit se, neváhejte nás kontaktovat.
Za MAS – Střední Polabí, z. s., koordinátorka projektu Petra Pospíšilová

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Dětský karneval
Každoročně po skončení zimních společenských akcí se koná Dětský karneval ve spolupráci s Obecním
úřadem Nový Vestec a TJ Jizera Káraný. Ten letošní připadl na neděli 18. března od 15:00 hodin ve
společenském sále OÚ Nový Vestec. Na toto odpoledne přijal pozvání pan David Juřina, který pod svým
uměleckým jménem Hopsík připravil pro děti dvouhodinový zábavný program. Bavil děti kouzelnickými
triky, tanci, soutěžemi, do kterých se děti radostně zapojovaly jak na parketu, tak na jevišti. Náplň
programu vyhovovala všem dětem – od těch nejmenších až po školáky. Dětský karneval byl také
přehlídkou nejrůznější krásných masek, tak jak to k této zábavě patří. Všechny děti si pak odnesly domů

sladké odměny. Jenom škoda, že oproti minulým
létům byla daleko nižší účast. Ale to nevadilo, aby
si děti karnevalové odpoledne neužily.
Brigáda na hřišti
V sobotu 7. dubna od 9:00 hodin se bude konat na
hřišti každoroční brigáda, kterou připravíme náš
sportovní areál k zahájení letošní sportovní
sezóny. Přijďte nám pomoci, s sebou přineste
hrábě či lopaty. Uvidíte, že strávíte příjemné
dopoledne a krásně uklizené hřiště vás bude zvát
ke sportování.
Po skončení brigády, asi v 11:00 hodin, se bude
konat informativní schůzka pro zájemce o
cykloturistiku, kde se dozvíte o připravovaném
programu tohoto oddílu.
Káranský bazárek
V sobotu 14. dubna od 14:00 do 16:30 hodin se
v tělocvičně OÚ Káraný bude konat další
Káranský bazárek, tentokrát jaro – léto. Opět zde
najdete oblečení, obuv, hračky, knížky, sportovní
vybavení pro děti i dospělé.
Pro děti i dospělé bude připraven kreativní
workshop paní Aleny Kvapilové.
Jiřina Pešková

Stolní tenis
V polovině února pokračovala čtvrtým kolem Středočeská OPEN Tour mládeže a juniorů. První tři
skupiny se hrály v Mladé Boleslavi, ostatní skupiny v Bělé pod Bezdězem. Z našich hráčů se nejlépe
umístila Nikola Fridrichová, která byla ve skupině „B“ na třináctém místě. Patnáctá místa obsadily Bára
Pokorná ve skupině „B“ a Aneta Mrázová ve skupině „C“. Denis Notek prohrál ve skupině „D“ jediný
zápas a tím bylo finále, takže obsadil krásné druhé místo. Ve stejné skupině skončil Michal Horčic desátý
a ve skupině „F“ byl na šestém místě Bedřich Pivoňka.
První březnový víkend se v Králově Dvoře odehrály krajské přebory družstev žáků a dorostu. V kategorii
starších žákyň obsadila naše dvojice Aneta Mrázová s Barborou Bergmanovou druhé místo. V kategorii
dorostenek skončila dvojice Nikola Fridrichová, Bára Pokorná na
třetím místě.
V březnu naše děvčata odehrála poslední zápas v soutěži Divize
žen, ale v Králově Dvoře bohužel podlehla domácím hráčkám 3 :
7. V celkovém pořadí naše ženy obsadily konečné třetí místo.
Pokračovaly také obě okresní soutěže dospělých. „A“ tým
prodloužil sérii zápasů bez porážky již na osm utkání. Nejdříve
doma porazil Velké Popovice 16 : 2, následně v oslabené sestavě
remizoval v Líbeznících 9 : 9, pak následovaly dva domácí
vítězné zápasy, ve kterých naši hráči porazili Říčany 18-0 a pak Přezletice 14 : 4.
„B“ tým bohužel prohrál tři únorové zápasy, doma podlehl vedoucím Úvalům 7 : 11, v Mratíně prohrál
nejtěsnějším možným rozdílem 8 : 10 a v Nehvizdech 6 : 12. V následujícím kole ale v domácí herně
porazil druhý tým z Úval jednoznačně 18 : 0. Oba naše týmy se nacházejí na průběžných čtvrtých
místech.
Jarý Jan + Zolman Miloš

„Káraný přehled historie od pravěku do 21. století“ - pokračování
Autor: Oldřich Křivánek
70. - 80. léta: pokračoval rozvoj tělovýchovy jako lék proti otupělosti doby
Ale k prosazení zájmu TJ docházelo i proto, že vedení TJ trvale už dříve prokazovalo (např. při
projednáváni pozemku na hřiště i požadavku na cvičení ve vesteckém sále), že nehodlá ustupovat ze
svých záměrů, cílených k oživení zdejší tělovýchovy. K tomu pomáhala nejen tehdejší semknutá
parta lidí, ale i logické a těžko napadnutelné argumenty, zejména o tom, že vytváření podmínek pro
sport a tělovýchovu mládeže i dospělých je ve veřejném zájmu, což v zásadě platí dodnes a musejí
to uznat (ať chtějí nebo ne) činitelé jakéhokoliv společenského systému, pokud se nechtějí
ztrapnit. Takže mohu zopakovat: aniž bychom pociťovali přízeň, měli jsme pro náš způsob vedení
zdejší tělovýchovy alespoň klid. Můj názor: Díky respektu, který jsme si dokázali obhájit, to
nepokládám za nic mimořádného, protože vedoucí činitelé obce v malé vesnici, se nemohli chovat
jako státní úředníci schovaní v anonymitě okresních a jiných křesel.

Poznámka k tehdejší situaci v obci
I přes opravu silnic, stavbu
samoobsluhy a následné dláždění
chodníků na hlavních ulicích, přes
výměnu
veřejného
osvětlení
i
zavedení
obecního
rozhlasu,
zůstávala obec nejen bez zásadních
inženýrských sítí, ale bez úpravnosti
a vzhledu mnohých objektů a ulic, jak
dokládají přiložené fotky. I proto
patřila v té době činnost spolků:
tedy TJ Tatran Káraný i tehdejších
požárníků, k těm několika málo
světlým
bodům
života
v obci.
Objektivně,
bez
tendenčních
nálepek, to lze tvrdit nejen proto, že
- svou činností a nabídkou - oba
spolky dokázaly přitáhnout zájem tolika dětí, dospívajících i
dospělých ke cvičení, sportu, společenským zábavám, k výletům a jiným aktivitám, i k výcviku lidí k
požární ochraně obce, k velkolepým masopustním průvodům, ale – kromě dobře vybavených knihoven
– byly jedinými, kdo se staral o kultivaci života v obci. Že to bylo dobře nejen pro všechny
zúčastněné aktivní členy TJ, hasičů, ale i pro celou obec, nelze ani dnes zpochybňovat, protože –
obecně platí, že kultura v jakékoliv solidní formě je, vždycky byla a bude účinným prostředkem jak
se potýkat s hloupostí a primitivismem. Kvalitu i význam tělovýchovné činnosti nakonec ocenili i staří
sokolští cvičitelé a činitelé. V roce 1981 - při oslavě 50. let trvání zdejší tělovýchovy - ji označili
jako úspěšný návrat k někdejším místním kvalitním tělovýchovným a sportovním podmínkám z 30. let.
Jeden z těch několika přítomných Sokolů, někdejší cvičitel žactva pana Antonín Jungr, je na fotce
(na předchozí straně) zachycen při přejímání diplomu od předsedy TJ Jaroslava Lhotského. Ocenění
od starých Sokolů mělo a má velkou váhu. To i proto, že oni sami předtím - v 60. letech - odmítali
pomoc při obnovení cvičení žactva – protože, jak říkali: „tahle tělovýchova to už není Sokol“. Ale
později sami veřejně uznali, jak bylo zachování tělovýchovy pro život a kulturnost obce moc
důležité. Fotky na předcházející straně dokládají, že za nevšední aktivitu v odboru oboru Základní
tělesné výchovy - tolik příbuznému někdejšímu sokolskému pojetí - byli kromě jiných vyznamenáni i
manželé Zdeněk a Jaruška Ebertovi, kteří patřili k výrazným oporám tehdejší tělovýchovné jednoty.
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