Duben nám dopřál celou řadu téměř letních dnů,
takže se Káraný rychle zaplnilo nejen rekreanty, ale i
spoustou pěších turistů a cyklistů. Kolo se nyní
ukazuje jako jeden z nejvhodnějších dopravních
prostředků. V našem blízkém okolí je totiž
v současnosti tolik různých dopravních omezení, že
přesun autem je opravdovým zážitkem. Uzavřená
Zápská ulice v Brandýse, zbouraný brandýský most
přes dálnici D10, oprava jednoho pruhu dálnice,
uzavřený sjezd z dálnice na Starou Boleslav a nově i
uzavření a následná demolice mostu v Lysé nad
Labem. Štěstí, že Káraný má most již
zrekonstruovaný a obě lávky přes Labe téměř nové.
Čeká nás tak, pravděpodobně od příštího roku, jen bourání a stavba nového železničního mostu přes Labe
na trase Lysá nad Labem – Čelákovice.
Jednání o ustavení řádné vlády s důvěrou parlamentu i půl roku po parlamentních volbách stále ještě
probíhají, takže zemi řídí vláda bez důvěry.

Biopopelnice nebo kompostéry ?
Obec Káraný usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by
zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch
přírody i Vás občanů samotných, proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu
Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Hlavním cílem
projektu je zapůjčení plastových kompostérů do domácnosti ZDARMA za účelem
snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic,
nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní
přírodní hnojivo. Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po
uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce
zdarma na dobu 5-ti let. Poté kompostéry přejdou zdarma do vlastnictví občanů.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je
zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu
slouží dotazník, který naleznete na webových stránkách obce Káraný –
www.karany.cz . Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas odpověděli
na otázky v tomto dotazníku. Vyplněný dotazník můžete doručit na úřad obce nebo e-mailem na adresu:
trmalova.karany@seznam.cz .
Cílem projektu je:
 snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 60% komunálního odpadu z
domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)  start separace
biologického odpadu v rodinných domech (legislativní povinnost separovat biologický odpad – rok 2015)
 chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné.

Svoz velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v letošním roce přistaveny v následujících termínech:
5.5.2018 v 10:00-12:00h – Železniční most u transformátoru, Tři duby – přívoz, Pod Hájovnou
5.5.2018 v 13:00-15:00h – ul. K. Čapka – u Jizery, u Obecního úřadu Káraný
1.9.2018 v 10:00-12:00h – Arádo, u bývalé samoobsluhy, Višňovka
1.9.2018 v 13:00-15:00h – Grado, Havaj

Ukliďme Česko
Projekt Ukliďme Česko se koná již po
několikáté a je velice úspěšnou akcí, jenž
probíhá po celé naší republice.
Uklízí se společně.
Ve stejný den se sejde parta dobrovolníků,
kteří společnými silami pomohou uklidit
část území, nelegální černé skládky a
nepořádek, na které stačí jejich síly.
Sbírají se plasty, papíry, staré lednice a
televize, pneumatiky, zkrátka vše, co nezodpovědní lidé vyhází do přírody.
I v Káraném jsme se opět připojili k této výzvě a v sobotu 7. 4. 2018 se sešlo před úřadem obce asi 20
dobrovolníků včetně dětí.
Akce proběhla dle plánu, zapojili se hlavně místní hasiči. A letos se přidali i členové Českého rybářského
svazu, místní organizace Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Mysliveckého spolku Houštka.
Bylo nádherné počasí, všichni dostali pytle a rukavice a hurá do toho!
Byly uklizeny břehy Labe a slepého ramene Labe, zvané Grádo, břehy Jizery a také les mezi Starou
Boleslaví, Vestcem a Káraným. Sesbíralo se celkem 1,5t odpadu!
A tak je díky těmto ochotným a zodpovědným lidem naše příroda zase krásnější a naše obec příjemnější
pro život.
Všem moc děkujeme a těšíme se, že příští rok se přidáte i vy.
Barbora Krejčí

Místní skupina Červeného kříže
Zájezd
24.5.2018 (čtvrtek) – zájezd na zámek Hrubý Rohozec s prohlídkou II. okruhu, návštěva historického
pivovaru Rohozec s možností ochutnávky piva v místní restauraci. Odjezd do Jičína – prohlídka města.
Odjezd od OÚ Káraný v 7:30 hodin a po zastávkách autobusů. 16:00 – 17:00 odjezd zpět. Přihlášky
přijímá paní Miroslava Chvalová, tel.602176017

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Brigáda
V sobotu 7. dubna se v 9 hodin sešli na hřišti všichni ti, kteří pochopili, že jednou
do roka je dobré přijít na vyhlášenou brigádu k úklidu našeho sportovního areálu
po zimním čase. Šlo hlavně o hrabání listí, úklid klubovny a další drobné práce.
S radostí konstatujeme, že brigádníků byl velký počet a potěšující je, že někteří
s sebou přivedli i dětí, které se s chutí pustily do hrabání listí. Za tři hodiny bylo
hřiště uklizeno a jako poděkování všem za jejich pomoc byla připravena svačina,
která za krásného počasí velmi chutnala. O pravidelnou jarní úpravu tenisových
kurtů se sponzorsky postaral pan Milan Vopička.
Bazárek
14. dubna od 14:00 hodin se v tělocvičně konal 8. Káranský bazárek, který byl zaměřen na jarní a letní
sezónu. Stoly v tělocvičně se opět zaplnily množstvím různorodého oblečení, knížek a hraček, ale bohužel
zájemců o využití této nabídky byl menší než při těch minulých. Snad to způsobilo i pěkné jarní počasí,
které lákalo vyjet někam na výlet, či k procházce. Pro děti paní Alena Kvapilová opět připravila kreativní
zábavu, při které se zabavily a maminky tak měly klid na nákup.
Jiřina Pešková

Stolní tenis
První dubnovou sobotu se ve Sportcentru
v Brandýse nad Labem odehrálo poslední,
páté kolo Středočeské OPEN Tour
mládeže a juniorů. Tradičně se hrálo
v 16-ti členných skupinách. Díky menší
účasti hráčů z první třetiny celkového
pořadí se naše Bára Pokorná posunula do
skupiny „A“, ve které obsadila 13.místo.
Nikola Fridrichová skončila ve skupině
„B“ na krásném šestém místě, Denis
Notek vyhrál s jedinou porážkou skupinu
„C“ a Aneta Mrázová ve stejné skupině
skončila šestnáctá. Náš nejmladší hráč
Bedřich Pivoňka skončil šestnáctý ve
skupině „E“. Konečné umístění našich
hráčů v celkovém pořadí OPEN Tour
Středočeského kraje bez rozdílu kategorií
- 28.místo Bára Pokorná, 39.místo Nikola
Fridrichová, 65.místo Denis Notek,
73.místo Aneta Mrázová, 128.místo
Michal Horčic a 129.místo Bedřich
Pivoňka (celkem se zúčastnilo 220
hráčů). Na třetím místě skončil náš
bývalý hráč Jakub Šejvl. V pořadí dle
kategorií si naše děvčata vedla moc dobře
a dokonce získala i finanční odměnu ve
formě poukázek – za první místo ve výši
800,-Kč, za třetí místo 400,-Kč. Kategorii
starších žákyň vyhrála Bára Pokorná, na
třetím místě skončila Aneta Mrázová,
kategorii dorostenek vyhrála Nikola
Fridrichová a v kategorii nejmladších žáků obsadil Bedřich Pivoňka 11.místo.
Aktuálně bylo vydáno i celkové pořadí Okresních soutěží dětí a mládeže. Umístění našich hráčů
v jednotlivých kategoriích – mladší žáci 7. Bedřich Pivoňka, 12. Jonáš Pavlič, 25. Adéla Šustová a 27.
Matyáš Bergman. Starší žáci – 2. Aneta Mrázová, 5. Barbora Bergmanová, 7. Bára Pokorná, 8. Alžběta
Komárková, 15. Eva Jiroušová, 19. Agáta Plachá, kategorii dorostu vyhrála Nikola Fridrichová. Ve
starších žácích jsme jako tým skončili o jediný bod za Říčany na druhém místě.
V dubnu skončily také obě okresní soutěže dospělých. „A“ tým v posledních dvou zápasech prohrál,
doma s Velkými Popovicemi 5 : 13 a v Odolené Vodě 8 : 10. Celkově v Okresním přeboru 2.třídy obsadil
čtvrté místo s bilancí 13 vítězství, jedné remízy a osmi porážek.
„B“ tým v posledních dvou zápasech byl úspěšnější, nejdříve vyhrál ve Staré Boleslavi 11 : 7 a následně
remizoval s Líbeznicemi 9 : 9. Celkově skončil v Okresním přeboru 3.třídy na třetí příčce (12 vítězství, 3
remízy a 7 porážek), která zaručila postup do barážových utkání, s týmem na druhé příčce, o postup do
vyšší soutěže. Tam se náš tým utkal s hráči Sokola Líbezníce. Ve venkovním utkání bohužel v oslabené
sestavě prohrál 2 : 16 a doma remizoval 9 : 9.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat paní Jiřině Peškové za její skvělou práci, kterou vykonává ve
prospěch TJ. Díky její aktivní činnosti se podařilo zajistit finanční prostředky na úhradu všech nákladů
spojených s účastí našich dětí na republikových, krajských i okresních turnajích. Dále se díky ní podařilo
přihlásit do ankety Nejlepší sportovní výkon sportovců okresu Praha-východ za rok 2017, naše úspěšné
hráčky: Anetu Mrázovou, Nikolu Fridrichovou a Báru Pokornou. Odměnou jim jsou poukázky na
nákup zboží ve výši 400,-Kč.
Jarý Jan + Zolman Miloš

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

Zdejší tenis, vznik dvorců a tenisové školičky
Jak již řečeno, po skvělých
tenisových úspěších Jana
Kodeše nejen ve Wimbledonu,
inicioval Oldřich Křivánek který již měl trenérskou
licenci - výstavbu tenisových
dvorců
na
stávajícím,
dokončovaném
sportovišti
u Jizery.
Po
jejich
svépomocném
náročném
dostavění,
kterého
se
účastnily
desítky
lidí
Káranských, Vesteckých, ale i
Pražáků. Bylo důležité, aby
součástí tenisového dění,
kterého se hned od počátku
účastnilo až 40 lidí, byla
zavedena soustavná tréninková péče o žactvo a dorost, dlouhodobě vedená předsedou oddílu a
trenérem O. Křivánkem. To - v průběhu let - přineslo značné sportovní i společenské oživení
nejen na novém hřišti, ale i v klubovně, která se stala centrem setkávání všech věkových
kategorií, ale zejména těch mladých, dospívajících tenistů.
S odstupem času lze bezpečně konstatovat, že i díky té vytrvalé péči se tenis a přilehlá
klubovna na dlouhé roky staly zajímavou a bohatě využívanou základnou pro volný čas lidí,
zejména pak mladých, kteří následně - od r. 1987 - už sami, za vedení oddílu Ing. Zlatohlávkem,
rádi v následujících letech využívali sportovní i společenskou nabídku tohoto místa, organizovali
sportovní soutěže i kvalitní zábavu.

Odbočení. Sumární pohled na TJ a jeho lidi.
Stejně jako aktivity tenisové, pokračovalo v 80. letech na solidní úrovni vedené a bohatě navštěvované cvičení žen, dětí,
rodičů s dětmi ve vesteckém sále i na sportovišti, kde se kromě tenistů také stále scházeli nedělní fotbalisté. TJ i nadále
pořádala ročně 2-3 výlety, karneval, besedy se sportovci i významnými odborníky, atd. Zase se pokusím si připomenout
jména klíčových lidí, kteří se starali v té době o vedení TJ, o cvičení, o provoz sportoviště, o tenisové dění i společenské
aktivity:
Hlavní funkce v TJ: předsedové TJ postupně: Karel Mencl, Jaroslav Lhotský, Zd. Ebert, později opět K. Mencl, jednatel a
hospodář, od 60. let do konce 20. století O. Křivánek.
Ale již od cca poloviny 90 let vedla hospodaření TJ Jiřina Pešková.
Cvičitelky: (kromě jmenovaných J. Ebertové a D. Šmídové) střídavě: Zora Matoušková, Hana Zelbová, Dana Chramostová,
Iva Šichorová, Šárka Menclová, Blanka Leistnerová (Kučerová), Hana Marečková. Cvičitelé: krátce: F Čmuhař, trvale
Zdeněk Ebert, Ping-pong: zejména Jan Leistner, později Petr Svoboda. (Nyní jeden z někdejších žáků Miloš Zolman.)
Tenis: O. Křivánek, později, asi od r. 1986 Ing. Pavel Zlatohlávek, Výlety: František Čmuhař, cca do 90. let a potom manželé
Ebertovi, J. Pešková. Společenské akce: O. Křivánek, K. Mencl, M. Kočandrle, Ebertovi, D. Šmídová a další. Ale bez velké
aktivní podpory a spolupráce celé členské základny TJ (kolem 120 lidí), by tak rozsáhlá tělovýchovná a společenská aktivita
nebyla možná.
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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