I přes chladný poslední týden března je jaro
naplno tady. Na zahradách kvetou záhony, pučí
keře a stromy.
Přes Káraný se začínají valit davy cyklistů i
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turistů. Je proto nejvyšší čas pro jarní úklid.
www.karany.cz - kronikářské záznamy
Obec již nechala uklidit nánosy písku ze
zimního posypu v ulicích. Chystá se svoz
nebezpečných odpadů i brigáda na jarní úklid
na hřišti.
Zlepšení vzhledu obce bude probíhat i v jiných
oblastech. Dalšího zlepšení by se v letošním
roce mělo dostat také obecním komunikacím.
V plánu jsou opravy komunikací uvnitř obce i
v chatových osadách. Celá řada ulic se dočká
nových povrchů.
O výsledcích práce naší současné vlády stále
není mnoho slyšet. Je otázkou, zda je to tím, že
se v médiích intenzivně řeší hlavně Krym a
Rusko-Ukrajinské řinčení zbraněmi spolu s
hrozbami různých sankcí na všechny strany, nebo je to tím, že zatím mnoho skutečných výsledků od
naší vlády není. Nezbývá než čekat a doufat, že výsledky budou lepší, než jen výměny manažerů
státních firem a zavedení nového poplatku k ceně benzínu.

Dan z nemovitosti – příspěvek obce pro občany
Daň z nemovitosti je vybírána Finančním úřadem a následně poukazována do rozpočtů obcí. Obec
Káraný má zájem na zlepšení vzhledu obce a proto se rozhodla zavést pro káranské občany příspěvek na
údržbu rodinných domů hrazený z výnosu daně.
Pro rok 2014 dochází k navýšení koeficientu daně z nemovitosti a tím i k jejímu celkovému navýšení.
Z tohoto důvodu, již v loňském roce, obec Káraný rozhodla o zvýšení příspěvku určeného káranským
občanům na údržbu nemovitostí – rodinných domů. Výše příspěvku vychází ze zaplacené daně
z nemovitosti a činní 60% z částky zaplacené za nemovitosti v Káraném.
Tento příspěvek je obcí poskytován již od roku 2010, ale protože zatím jej zdaleka
nevyužívají všichni, kdo by žádost mohli podat, tak informaci znovu
připomínáme. Žádost si mohou podat všichni majitelé rodinných domů
v Káraném, kteří jsou v obci trvale hlášeni a jsou plátci daně z nemovitosti.
Výjimku tvoří ti, kteří své nemovitosti neudržují v řádném stavu nebo mají vůči
obci nedořešené závazky. Pokud chcete o příspěvek požádat, přečtěte si nejdříve Pravidla pro poskytnutí
finančního příspěvku.

Vyvážení bioodpadů v obci
Řada občanů bioodpady kompostuje a kompost dále využívá. Pro ty, kteří
z nějakého důvodu kompostování nevyužívají, nabízí společnost .A.S.A., spol.
s r.o. v naší obci svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností.
Nádoby o objemu 120 a 240 l se vyváží 1x za 14 dnů, v sudé úterý od začátku
dubna do konce listopadu. Letos se začíná 1.4. a končí 25.11.
Cena za svoz pro rok 2014: nádoba 120 l - 648,- Kč, nádoba 240 l - 822,- Kč.

Částka zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na kompostárně. Splatnost poplatku je do konce
března (viz www.karany.cz), ale kdykoliv v průběhu roku je možné si nádobu vyzvednout na Obecním
úřadě a připojit se. V obci je již 47 nádob na bioodpad.
Zároveň připomínáme, že vyvážení odpadu (tedy i bioodpadu !) do lesa, polí či řeky je nezákonné a
viníkovi hrozí pokuta.

INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
konané ve dnech 23. – 24.5.2014
PÁ: 14 - 22 hod, SO: 8 – 14 hod
O voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu lze požádat pouze do 8. 5. 2014. Voliči, kteří
jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeným na obecním úřadě Káraný,
zašlou žádost na adresu: OÚ Káraný, Václavská 19, Káraný.
Žádost lze do 8. 5. 2014 podat osobně na výše uvedené adrese.
Žádosti došlé nebo podané po 8. 5. 2014 nebudou kladně vyřízeny a
voličský průkaz nebude vydán.
Voličské průkazy, o které bylo řádně požádáno, se budou vydávat od 8. 5.
2014 na OÚ Káraný.
Dne 8. 5. 2014 je státní svátek, přesto i v tento den bude na OÚ Káraný zajištěno přijímání žádostí
a vydávání voličských průkazů.
Upozornění pro voliče, kteří se přestěhují po 13. dubnu 2014
Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se v souladu se zákonem tvoří přenesením údajů ze
stálého seznamu voličů, a to nejpozději 40 dní přede dnem voleb, tj. do 13. dubna 2014. Voliči (občané
obce Káraný), kteří se po 13. dubnu 2014 přestěhují, tzn. změní místo trvalého pobytu v rámci území
České republiky a budou chtít volit, musí požádat obecní úřad Káraný o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do EP. Obec o tom vydá potvrzení.

Otazníky nad lávkami
Opakovaně se na obecní úřad obrací tazatelé, jak to vypadá s dokončením lávky do
Čelákovic. Na náš dotaz ohledně termínu otevření jsme se obrátili přímo na čelákovickou
starostku, paní PhDr. Zdeňku Tichou. Ta nám potvrdila, že platí termín dokončení do
konce dubna. V květnu by tak byla lávka otevřena pro veřejnost. Obnovený stavební ruch
na lávce je nadějí, že tomu tak i bude.
Větší otazníky se objevují nad nájezdem na lávku do Toušeně. Jak jsme se dozvěděli
z televize, policie se o tuto stavbu intenzivně zajímá a spolu s dalšími akcemi
Středočeského krajského úřadu prošetřuje její realizaci. Tím se částečně objasňuje, proč
doposud neproběhly všechny kroky, potřebné ke zdárnému předání nájezdu. Naší obci se tak dále
komplikují možnosti realizace dopravních opatření na lávce, o nichž jsme vás informovali již dříve.
Bohužel tím, že se jedná o akci Středočeského kraje, nemá obec žádnou možnost do záležitosti zasahovat.
Nezbývá tedy než čekat a doufat, že se do té doby na lávce nestane nějaký úraz.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Mobilní sběrna bude přistavena v sobotu 5.4.2014:
od

do

místo

9:10

9:40

ul. Hlavní - u bývalé samoobsluhy

9:50

10:10

ul. Václavská - před obecním úřadem

10:20

10:35

chatová oblast - u zdymadel

Zprávy ze spolků
Začátek každého roku znamená pro naše spolky, to je Sdružení dobrovolných hasičů Káraný, Místní
sdružení Českého červeného kříže a TJ Jizeru Káraný, aby na svých Valných hromadách předložili
členové výborů výsledky hospodaření a činnosti za minulý
rok a výhled akcí letošního roku nejen pro členy spolků, ale
pro všechny ostatní zájemce.
Sdružení dobrovolných hasičů už začíná připravovat
tradiční akci „Pálení čarodějnic“, která se vždy těší
velkému zájmu našich spoluobčanů i přespolních. To
letošní se bude konat ve středu 30. dubna od 20:00 hodin u
Jizery a hasiči, jako každý rok, se postarají o dobrou
náladu, pohoštění a určitě i nějaké překvapení pro děti.
Místní skupina Českého červeného kříže má pro vás připraven program až do konce roku 2014:
12. 4. 2014 zájezd do Polska
15. 5. 2014 zájezd do Litomyšle
6. 6. 2014 návštěva divadla v Mladé Boleslavi
15. 9. 2014 zájezd do Litoměřic
20. 9. 2014 zájezd do Polska
30.10.2014 zájezd do svíčkárny v Šestajovicích
Listopad 2014 návštěva divadla v Mladé Boleslavi
TJ Jizera Káraný připravuje na květen turistický zájezd, cíl a termín je zatím v jednání, všechny další
akce vám budeme předkládat postupně. Nyní se na hřišti konají přípravy na zahájení sezóny, kdy je třeba
po zimě uklidit celý areál. Na 5. dubna je vyhlášena každoroční brigáda, sraz v 9:00 hodin na hřišti.
Do konce dubna by se měly osadit nové herní prvky na dětské hřiště, které zakoupí OÚ Káraný a určitě to
bude radost pro děti i jejich rodiče, kteří se svými ratolestmi naše hřiště navštíví. Zrovna tak se počítá
s osazením venkovních posilovacích strojů vedle fotbalového hřiště, to už zase bude příjemné pro dospělé
a větší děti.
Kdo jdete okolo hřiště, jistě jste si všimli, že na fotbalovém hřišti je prováděna výměna umělého
travnatého koberce za zcela nový. Tuto akci zajišťuje ve vlastní režii firma pana Milana Vopičky
Sportechnik Bohemia, zrovna tak i úpravu tenisových dvorců, aby bylo vše připraveno na zahájení letošní
sezóny. TJ počítá s tím, že zahájení provozu sportovního areálu bude 30. dubna. Fotbal si budete moci
přijít zahrát, podle toho jak se s pokládkou finišuje, určitě dříve. Jedna nabídka pro všechny: u plotu vedle
fotbalového hřiště jsou role umělé trávy, pokud budete mít zájem a najdete uplatnění, nabízí se možnost
podle vaší potřeby, odvézt si kusy tohoto koberce domů.
Kulturní komise
Kulinářské odpoledne s šéfkuchařem Pavlem Menclem se uskuteční pravděpodobně
poslední sobotu v dubnu, termín bude upřesněn po uzávěrce březnového zpravodaje,
sledujte proto plakáty nebo webové stránky Obecního úřadu Káraný www.karany.cz.
Zrovna tak bude upřesněn datum konání dalšího zájezdu za poznáním krás Prahy,
pravděpodobně v červnu. Zatím je s průvodkyní předjednán tento program:
Strahovský klášter, Loreta, kostel s Pražským jezulátkem a Petřínská rozhledna. Opět
odkaz na plakáty a webové stránky OÚ.
Jiřina Pešková

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

30. léta: jak se zde lidem (občanům i rekreantům) žilo?
I v té době - přes vrcholící hospodářskou krizi - se zde trvalá i rekreační zástavba - zejména v Jizerce – rozvíjela cca
podobně jako v letech dvacátých. Podobně na tom byly i živnosti. Zdejší lidé většinou žili velice skromně: maso si
produkovali doma v králikárnách a chlívcích. Krmení – tráva, seno - se získávalo vysekáváním říčních břehů, škarp
zahrádek, ale i sběrem obilných klásků, které zbyly na polích po žních. Brambory, zeleninu, ovoce pěstovali na
zahrádkách a své domy v létě pronajímali rekreantům. V zimě se topilo a žilo jen v jedné místnosti. Do škol i k lékařům
(za peníze) a za většími nákupy se stále chodilo do Toušeně, nebo Čelákovic.
Jak a kde se například rodily zdejší děti?
Most přes Jizeru ještě neexistoval, brandýská porodnice také ne. Takže ženy buď rodily doma, a pokud chtěly rodit
v nejbližší porodnici, tak musely do tzv. červeného baráku až v Praze na Karlově.
Jak se dostat do porodnice? Tehdejší vrchní rada zdejší vodárny Ing. Koranda zapůjčoval osobní vůz, řízený dlouhá
léta ochotným panem Antonínem Kuklíkem, který maminky do nemocnice dovážel.
Přestože musel přes toušeňský přívoz a probudit převozníka, který bydlel za Labem
(často i v noci voláním, halekáním, pískáním) a pak čekat, než prám pomaloučku Labe
přejede tam a zpět, nejsou záznamy ani zprávy, že by se něco zmeškalo, nebo
nepovedlo. I proto byl pan Kuklík - veselý člověk, nimrod i ochotnický divadelník – ve
velké oblibě káranských obyvatel, zvláště pak žen. Já jsem se s ním do porodnice prý
svezl také, ale přestože se na to nějak nepamatuji, rád na pana Kuklíka vzpomínám.
Celý ten tehdejší způsob života byl přijímán jako tehdy daný – samozřejmý, protože daleko příznivější než „za
Rakouska“.
Pražáci zde byli považovaní. I když velká hospodářská krize byla znatelná v každé rodině a přinášela značné životní
složitosti, přesto se zde ve 30. letech dobře rozvíjel život společenský, který tehdy dokázali vydatně podporovat i
Pražáci. Zejména ti, usídlení v Jizerce, nebo ve zmíněné truhlářské ozdravovně Hoblíček. Tehdejší rekreanti sem z 99%
docházeli převážně pěšky od toušeňského, nebo čelákovického nádraží a přes přívozy. Snad i díky tomu přímému
kontaktu s pěknou přírodou, řekami, krajinou i obcí, bývali tenkrát k této obci, krajině i vzájemně k sobě - i s Káraňáky velmi přátelští, ohleduplní a aktivně vstupovali do zdejšího veřejného života, nebo jej pomáhali spoluvytvářet. I proto
zde bývali oblíbení.
V té době se zde také odehrálo i několik zásadních změn v životě obce
Dobrých i špatných. Mezi dobré lze zařadit především stavbu mostu přes Jizeru. Na řece Labi od první třetiny
desetiletí probíhala – již od dob rakouských žádaná – (a později proklínaná) regulace Labe. (Obě události popisuji níže ve
zvláštních kapitolách.) Důsledkem regulace - tohoto nevratného zásahu do krajiny - byl postupný konec zdejších
nádherných labských koupališť. Významnou společenskou událostí bylo oficiální založení Sokola, jehož členové zde nejen
cvičili, hráli divadla, pořádali plesy, šibřinky i pochody a mnohé jiné aktivity i v součinnosti s Pražáky.
Směle lze tedy říci, že bylo v Káraném rušno. To je možno tvrdit i přesto, že od r. 1929 již žádné další kronikářské
záznamy neexistují. Jednak mohu čerpat ze záznamů z vyprávění p. Ing. Josefa Jelínka, něco bylo možné zjistit
z dílčích análů sokolských, a něco si z té doby už také pamatuji. Navíc: celostátní rámec toho zdejšího dění je kvalitně
popsán v řadě knížek o předválečné historii ČSR, nepřehlížejících ani rostoucí hrozbu z tehdejšího hitlerovského
Německa, podněcovanou velkými nepokoji německých usídlenců v českém pohraničí.
Jak bylo Káraný zastavěno domy a vilami v roce 1936 – tedy krátce po otevření jizerského mostu? Přiložený silně zvětšený - výřez z tehdejší okresní mapy jasně dokládá, že vedle
původní historické zástavby s kapličkou, již také bylo postaveno
několik nových domů v dnešní ulici „V zátiší“ a také i směrem
k vodárně. Jizerka už byla rozparcelována, zčásti zastavěna a
například dnešní Betonka měla vilky jenom po levé straně. Dále je
zřetelně vidět ozdravovna Hoblíček. Patrné je i to, že jiné osady, jak
v lese u Jizery, tak v oblasti Grada v té době ještě neexistovaly, nebo
se začínaly rodit regulací ničených labských pláží. První chaty, které
vystřídaly stanování, byly ještě velmi jednoduché: viz další kapitoly.
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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