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Červen se tvářil spíše jako apríl. Chvíli sluníčko,
vzápětí přeháňky. Někdy tropy, někdy teploty
obdobné, jako letos v lednu. Zejména konec měsíce
byl chladnější, než bychom v červnu čekali, nebo
chtěli. Výhled na červenec je už ale zase letní. Na to,
že počasí je nyní nestálejší a mnohdy i extrémnější
si již pomalu zvykáme.
Na celostátní úrovni se dozvídáme, jak se více a více
rozšiřuje zasahování státu do soukromí jednotlivých
osob. Aktuálně Centrální registr přestupků, online
elektronická evidence tržeb, Centrální evidence
bankovních účtů… - pod praporem ušlechtilých
úmyslů vznikají nové a nové evidence a registry,
které „někde“ shromažďují gigantická množství dat
o nás všech. Až se je povede rozběhnout, což
v Čechách nebývá samozřejmostí, tak zjistíme, kolik
peněz za vybudování a správu těchto systémů
dostanou počítačové firmy. A pak už budou jen
následovat stálé úniky důvěrných informací do
médií i jinde. A až se změní vláda, tak se bude
vyšetřovat, kdo se nezákonně obohatil. Úřady budou školit pracovníky pro práci s dalšími registry či
databázemi a vydávat zbytečně další peníze. Byrokracie bude nadále bujet. Doufejme, že se to přímo
nedotkne alespoň našeho malého obecního úřadu.

Audit hospodaření obce za loňský rok
V červnu byla zastupitelstvu obce doručena obsáhlá závěrečná zpráva, shrnující výsledky důkladného
několikadenního kontrolního auditu hospodaření naší obce v loňském roce. Audit prováděla nezávislá
auditorská firma, jež kontrolovala zejména následující oblasti:
 účetnictví obce,
 nakládání a hospodaření s majetkem obce,
 zadávání a provádění veřejných zakázek,
 peněžní operace na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
 stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
 plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
 finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
 vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům
obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Uvádíme jen hlavní okruhy, jelikož podrobný soupis je pro potřeby zpravodaje příliš rozsáhlý.
Stejně jako předchozí audity v uplynulých letech, byl závěr kontroly kladný a bez nedostatků. To je o to
více potěšující, že audity hospodaření provádí již několikátá auditorská kancelář a pokaždé jsou audity
bez závad. Dík za dobrou práci patří také naší paní účetní a členům finančního a kontrolního výboru.

Akce MŠ Káraný
Káranská mateřská školka je dobře známá svým
bohatým programem, který pro děti případně i
pro rodiče pořádá. Letošní aktivity byly opět
velmi bohaté. Proběhly tyto akce:
Kouzla v MŠ, Masopust, Návštěva káranské
vodárny, Probouzení broučků, ZKO Stará
Boleslav v MŠ, Zdravá pětka, Olympiáda,
ZOO Praha, Hasiči Brandýs, Spinkání ve
školce a odpoledne s káranskými hasiči,
Medový den, Besídka pro rodiče, Loučení
s předškoláky a Školka v přírodě.
To jsou jen hlavní akce, mimo které probíhají
každý týden další menší aktivity. O prázdninách
bude první dva týdny školka v provozu a
plánuje se také letní tábor na horách.

1. ročník Šviháka lávkového
V sobotu 20.6.2015 proběhl první ročník bodovacího cyklovýletu Švihák
lávkový. Závod, na jehož organizaci se společně podíleli zástupci obce
Káraný, městyse Lázně Toušeň a města Čelákovic. Počasí nám nepřálo, termín se
shodoval s tradičním Houšteckým maratonem, ale přesto se zúčastnilo na 70 posádek
ze všech obcí. Ve stejnou dobu z Káraného, Lázní Toušeň a Čelákovic vyrazili na
trasu malí závodníci, aby po splnění všech úkolů, a asi 10km v sedle, dorazili zpátky
na místo, kde na počátku sedli na kolo. Cestou museli dokázat svou zručnost (střelba
z luku, shazování plechovek,..), obratnost (jízda zručnosti, hod na cíl), bystrost
(historicko zeměpisný kvíz, zdravověda, přírodopis) a to vše za střídavého oblékání a
svlékání pláštěnek. Po absolvování výletu byli cyklisté oceněni medailemi, cenami a
upomínkovým diplomem. Za Káraný startovalo osm posádek. V rámci vyhodnocení celé akce jsme

dospěli k závěru: Švihák si zaslouží stát se tradicí. Termín konání pro příští rok bude lépe posunout na
květen. Stateční dospělí průvodci, kteří se nebáli vyzkoušet něco nového a vydat se se svými ratolestmi i
přes nepřízeň počasí na cestu, si zaslouží také odměnu. Proto budou jedni z prvních, kteří se budou moci
pyšnit novým káranským tričkem. Těšíme se na vás v příštím roce.
Barbora Krejčí

TJ Jizera Káraný
Zájezd do Harrachova
27. června jsme v 7:00 hodin odjeli autobusem do
Harrachova na turistický zájezd.
Od rána jsme sledovali počasí, vyjížděli jsme za
drobného poprchávání, ale v Harrachově se oblačnost
začala protrhávat. Lanovkou jsme vyjeli do výšky 1022
m n. m. a odtud jsme došli k prvnímu cíli – Janově
skále. Pár odvážlivců, kteří skálu zdolali až na vrchol,
se našlo. Za mírného stoupání jsme došli na Ručičky,
kde jsme využili malého občerstvení a zde se i naše
putování rozdělilo na kratší a na delší trasu. Jedna
skupina šla z Ručiček do Harrachova trasu 11 km a druhá se vydala delší cestou, dlouhou 14 km. Po
zdolání prudkého stoupání jsme přešli Zadní Plech a došli k předposlední zastávce – Krakonošově
snídani. Dá se říci, že jsme všichni byli „na plech“ a rádi si na této zastávce odpočinuli. A pak už jsme
scházeli po silnici, podél Mumlavy, do Harrachova. Počasí nám přestalo přát a došli jsme za deště. Na to
jsme byli připraveni – z batohů jsme vytáhli bundy a pláštěnky a šlo se dál. Před Harrachovem jsme se
ještě zastavili u Mumlavského vodopádu, ale to už jsme měli dojem, že jdeme nejméně 20 km a s radostí
si přičetli tabulku, že jsme v Harrachově. V 17:00 hodin
byl odjezd domů. Pohled na přicházející káranské
turisty byl přece jenom jiný než na počátku výletu.
Mohu říci, přežili jsme všichni a protože v autobuse už
zase zářily úsměvy, tak i s dobrou náladou. Milí turisté,
děkujeme za účast, byli jste úžasní. Reportáž z našeho
zájezdu můžete vidět v červencové Káranské kameře na
stránkách www.karany.cz díky panu Kmoníčkovi, který
se zúčastnil i s kamerou.
Cvičení v létě:
V tělocvičně bude přes prázdninové období probíhat cvičení v těchto dnech:
Pilates – pondělí 6. 7., 20.7., 24.8.
Power joga – neděle 18:00 – 19:00 hodin
Zdravotní aerobic – pátek 17:30 – 18:30 hodin
Nejbližší akce na hřišti:
5.7. proběhne od 8:00 na hřišti TJ Jizera fotbalový turnaj. Po celou dobu turnaje bude zajištěno
občerstvení a hudební doprovod.
17.7. – 19. 7. 2015 se uskuteční tenisový turnaj XVII. Ročník Sport-Technik Bohemia cup. Jako
každý rok uvidíme hrát tenisty, kteří se umisťují na předních místech žebříčku tenistů ČR a máme tak i u
nás na tenisových kurtech možnost vidět zápasy vysoké kvality.
1. 8. 2015 Memoriál Oldřicha Křivánka od 8:30 hodin – tenisový turnaj rekreačních – neregistrovaných
hráčů mužů a žen o putovní pohár. Přihlášky do 31.7. přijímá paní Jitka Barcalová, telefon 723 334 077,
nebo se lze přihlásit na hřišti u správce, pana Františka Kejmara.
Káranské divadlo
Pro letošní sezónu zkoušíme hru „Vodní družstvo“ podle scénáře Josefa Štolby, která vznikla a byla hrána
už koncem 19. století. Jedná se opět o veselohru a my ji přenášíme do, nám přece jen, bližšího času.
Premiéra se bude konat v sobotu 22. srpna a druhé představení v pátek 28. srpna. Tak nám držte palce, ať
ji řádně nazkoušíme a vy se na nás nezapomeňte přijít podívat.
Jiřina Pešková

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

obce ve 30. letech - jen rámcově:

Jak plyne z minulých kapitol, tak od konce I. světové války a vzniku ČSR, se v Káraném stále něco
měnilo, vyvíjelo. Byly založeny první spolky,
přibývaly
domky
nejen
vodárenských
zaměstnanců. V letní sezóně se zde stále více
objevovali i usazovali Pražáci. Po zmíněné
truhlářské ozdravovně Hoblíček, pak také
v přibývajících letních vilkách v Jizerce, a
chatových osadách. Obec byla od r. 1929
postupně několik let elektrifikována z místní
vodárenské elektrárny. Stavbou jizerského
mostu se výrazně zlepšilo spojení s okolím a velká
rekonstrukce vodárny (její elektrifikace) sem
přilákala další usedlíky.
S tím vším se rozvíjel i sportovní a společenský
život, plesy, divadla, cvičení, besídky. Protože
zmíněné události se nemohly odehrávat bez
správy obce, je třeba zmínit, kdo o životě obce
rozhodoval. Protože ze zpráv o činnosti vedení
obce z té doby mnoho není, mohu jen
předpokládat, že starostou Káraného až do
počátku 30. let byl rolník z č. 7, a velitel hasičů
pan Josef Valášek. Možná i pan František
Novotný. K dispozici mám jenom několik zápisů
zdejšího zastupitelstva od roku 1936 do r. 1942,
kdy po starostování pana F. Faltyse převzala
správu Káraného Němci kontrolovaná tzv. Správní
komise obce, jmenovaná správou okresu
Brandýs n/L. Další zápisy se objevují až od prvních dnů květnové revoluce v r. 1945 do konce roku
1947. Podrobnější informace o 30. letech na dalších stránkách.
Foto: Příklady domků, postavených v obci ve 30 letech 20.
století. Dnes jsou již většinou přestavěny.

Co jsem v útržcích zápisů z 30. let našel podstatného?
Než se pokusím o přehled významnějších záležitostí, sdělím, že většina níže
jmenovaných zastupitelů byla současně i funkcionáři, nebo představiteli
zdejších spolků, nebo osob i jinak veřejně činných. I proto se jejich jména
objevují i v předchozích kapitolách. Z toho plyne, že šlo o lidi s obcí úzce
spjaté a do její problematiky zasvěcené i díky působení ve spolcích. Mám
doloženo, že od roku 1936 spravovali obec pánové: František Faltys jako
starosta, dále Ing. Miloš Koranda - šéf vodárny, Josef Valášek, Antonín Jungr,
Foto : pan František
Faltys, starosta obce
zejména ve 30. a na
počátku 40. let.

František Křivánek, Václav Bárta, František Novotný, Václav Jelínek, Václav
Klingora, Petr Šnajdr (Skála), Karel Oktábec, Vendelín Novotný, Stanislav
Petrášek. Jednání zastupitelstva probíhala každý měsíc v lokálech zdejších
hospod, střídavě u Hájků a U vodárny.
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