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Zářijové počasí pokračovalo v letošním trendu a
bylo opět teplotně nadprůměrné. I přes chladnější
rána byla i v září celá řada slunných a teplých dní.
Některé z nich byly dokonce tropické, čímž počet
letošních tropických dní stoupl na celkových 53.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobý průměr v našem
regionu činí 11 tropických dní za rok, je jasné, že
letošní rok byl výrazně rekordní. Podzim tak zatím
rozhodně nepomáhá v nápravě vláhového deficitu,
jenž začal mírnou zimou bez sněhu a pokračoval
parným létem bez dešťových srážek.
Z kronikářských důvodů zmiňme několik měsíců
trvající migrační vlnu, při níž do Evropské unie
přichází statisíce nelegálních migrantů. Evropské
státy se zatím nedokáží shodnout, jak nezvladatelný
stav řešit. Problém tak zastiňuje situaci v Řecku či
na Ukrajině.

Spolupráce s toušeňskou školkou
Začal nový školní rok a tedy i nástup dětí do mateřské školky. Protože počet
dětí, které mohly být přijaty do naší MŠ byl nižší, než počet těch, které by již
do školky nastoupit mohly, obec Káraný uzavřela dohodu s městysem Lázně
Toušeň o umísťování káranských dětí v mateřské školce v Toušeni. Na
začátku září byla školka slavnostně otevřena. Otevření se zúčastnily
starostka obce Ing. Barbora Krejčí a ředitelka MŠ Mgr. Alena Stránská. Paní
ředitelka se seznámila se svým toušeňským protějškem a domluvily si další spolupráci. Zápis proběhl 9.9.
Možnost chodit do školky v Toušeni využil jeden žáček.
Barbora Krejčí

Záměr o propojení Labské stezky v úseku Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice
Úsek od nymburských Drahelic, kde končí zpevněná cyklostezka, do Čelákovic tvoří nezpevněných
zhruba 20 km. V některých místech je snaha projet kolem Labe dokonce nemožná. Na začátku roku 2015
vznikla iniciativa inspirující se modelem Dobrovolného svazku obcí Hradubické labské, který vznikl
v roce 2012 za účelem vybudování cyklostezky spojující Hradec Králové a Pardubice. V letošním roce
byl zpracován dokument Předběžný záměr o projektu cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem –
Čelákovice, ve kterém jsou uvedeny mapové podklady, vlastnické vztahy, textová část i časový
harmonogram příprav s odhadem realizace v letech 2019 – 2020 a finančním ohodnocením 127 mil. Kč
při čtyřmetrové šíři cyklostezky. Předběžně byla přislíbena finanční podpora ze strany Středočeského
kraje na zpracování studie proveditelnosti v hodnotě cca 600 tis.
Kč. Na katastru obce Káraný by stezka měla procházet podél řeky
k lávce do Čelákovic. Na našem území se jedná cca o 1km.
Na čelákovické radnici se uskutečnila dne 20. srpna prezentace
záměru projektu propojení cyklostezky mezi Nymburkem, Lysou nad
Labem a Čelákovicemi za účasti představitelů zainteresovaných
měst a obcí. Foto: archiv Městského úřadu Čelákovice

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Mobilní sběrna nebezpečného odpadu bude tentokrát přistavena v sobotu 24.10.2015:
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

Zájezd na Vysočinu
Na tento zájezd se přihlásil tak malý počet účastníků, že jsme se rozhodli jej zrušit. Škoda, vše bylo
připraveno, sjednány návštěvy kulturních památek a majitelé kempu ve Rvasicích, manželé Přemyslovští,
se na nás těšili. Zájezd přesouváme na příští rok. Byla by škoda tento krásný kraj nenavštívit.

TJ Jizera Káraný
15. Světová gymnaestráda v Helsinkách
12.7. – 18.7. 2015 se konala v Helsinkách Světová gymnaestráda za účasti více jak 26.000 cvičenců z 52
zemí, která se koná vždy jednou za 4 roky. Nás těší, že se této
události zúčastnily již popáté členky naší TJ a reprezentovaly
nejen naší tělovýchovnou jednotu, ale také obec Káraný a obec
Nový Vestec. Česká republika byla zastoupena pódiovými
skladbami a dvěma hromadnými vystoupeními České asociace
sport pro všechny a České obce sokolské na Olympijském
stadionu v Helsinkách. Naše cvičenky se zúčastnily skladby
České asociace sport pro všechny „Rytmus života čili Nádherný
svět“. Jednalo se o společné vystoupení mužů a žen. Ženy
cvičily s obručemi a muži s medincibaly. Podle několika
malých článků v tisku a krátké zmínce v médiích, o této
opravdu světové sportovní události, a také z vyprávění našich účastnic, mělo vystoupení velký příznivý
ohlas u diváků. Zajímavé je i to, že cvičenci z tolika zemí nejsou žádní vrcholoví sportovci, ale jsou to
členové různých sportovních jednot či spolků, kteří se sportu věnují jenom rekreačně. Za naši TJ se akce
zúčastnila Iva Šichorová, která vedla nácvik a byla vedoucí naší skupiny, Dana Menclová, Barbora
Krejčí, Jiřina Horáková, Iva Kratochvílová a Hana Dolanská. Celá skupina se scházela každý týden
k nácviku a jeho součástí pak byly secvičné v Doubí u Třeboně. Zabralo to spoustu času, ale povedlo se.
Děvčata, děkujeme.
Káranské divadlo
Jak je už zvykem, vždy po divadelní premiéře, která
letos proběhla 22. srpna, se za týden hraje druhé
představení, které je zároveň i derniérou. A to se konalo
v pátek 28. srpna, opět za velké účasti diváků.
O premiéře letošní hry „Vodní družstvo“ jsme psali
v minulém čísle zpravodaje. A co o druhém
představení? Přesně se potvrdilo, co řekl Mirek Smolík
– že každé představení je tak trochu originál. Tak se
stalo i letos. Snad je to tím, že herci jsou při repríze už
klidnější, uvolněnější a vkládají svým postavám do úst
texty, které ve scénáři nejsou, aby jimi nahradili ta
slova, na která si zrovna nemohou vzpomenout. Působí to, jako kdyby tak herci představení posypali
„veselým kořením“, protože se zdá, že to diváky baví a jejich smích to jenom potvrzuje. A ještě jednou:
Díky divákům! Bez nich by nebylo káranské divadlo takové, jaké je. Příští rok? Nic neslibujeme – teď
jsme rádi, že to máme za sebou.
Káranské sportovní hry – dětský den
Každý rok pořádáme poslední srpnovou sobotu na hřišti TJ Jizera Káranské sportovní hry – dětský den, a
protože se přiblížil začátek školního roku, tak to bylo i rozloučení s prázdninami. Letošní hry se konaly

29. srpna za krásného počasí a zúčastnilo se více jak 120 dětí.
Všechny přivítala za TJ Šárka Menclová a uvítací fanfáru zahrál na
trubku Martin Libra. Na naše pozvání přijeli zástupci Policie České
republiky, kteří dětem předvedli policejní zásah s možností
prohlédnout si jejich techniku. Pro děti byla připravena řada soutěží,
které byly vybrány tak, aby se jich mohly zúčastnit děti všech
věkových kategorií. Na hřišti také připravili soutěže zaměřené na
hasičskou techniku Káranští dobrovolní hasiči. Všechny soutěžící děti
si pak mohly vyzvednout ceny za svou účast, které nalezly
v dárkovém balíčku. A na závěr přijel Hasičský sbor ze Staré Boleslavi, který dětem připravil pěnovou
koupel, což bylo za takového krásného počasí vítaným zpestřením.
Stolní tenis
Náš oddíl stolního tenisu začíná další soutěžní sezónu. V letošním roce se opět za naši TJ zúčastní jak
dospělí tak děti. Dospělí hráči budou hrát v týmech A a B Okresní přebory družstev. Družstvo A bude
hrát v Okresním přeboru 2, ve kterém se budou snažit bojovat o místa, aby si udrželi střed tabulky. Což
nebude lehké, ale při tréninkové píli se jim to určitě podaří.
Družstvo B je postavené zčásti dětmi a hráči si zahrají v Okresním přeboru 3, kde mají mladí stolní
tenisté možnost vylepšovat si svoji pozici v žebříčku. Jeden z těchto okresních bodovacích turnajů
uspořádá i naše TJ v tělocvičně OÚ Káraný. Děti mají před sebou Okresní a Krajský přebor jak
jednotlivců, tak i dvojic.
Všechny administrativní požadavky ohledně soutěží jsou vyřízené a nyní se můžeme pustit do hraní
turnajů a zvyšovat pozice v tabulkách jako tým TJ Jizera Káraný.
Připravujeme také Vánoční turnaj pro děti a Novoroční turnaj pro dospělé.
Michaela Hudečková

Přehled cvičebních hodin v tělocvičně OÚ Káraný
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

19:00 – 20:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.
18:00 – 21:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.
18:00 – 19:00 hod.
19:00 – 21:00 hod.
18:00 – 21:00 hod.
17:30 – 18:00 hod.
18:00 – 19:00 hod.
09:30 – 13:00 hod.
19:00 – 20:00 hod.

Pilates
rodiče a děti
stolní tenis – soutěžní hráči
stolní tenis – mladší žáci, žákyně
stolní tenis – starší žáci, žákyně, dorost
stolní tenis – soutěžní hráči
stolní tenis – dospělí
kondiční aerobic
zdravotní cvičení
stolní tenis - soutěže
Power jóga

Cvičenci Power jógy vznesli požadavek na možnost rozšíření o další hodinu. Vedoucí cvičení, Petr
Zahálka, vyšel těmto zájemcům vstříc a nabídl cvičení ve čtvrtek. Tento den ovšem patří stolním
tenistům, proto jsme využili vstřícnosti OÚ Nový Vestec a tato hodina se bude konat v sále v Novém
Vestci ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod.
Vedoucí jednotlivých cvičebních hodin:
rodiče a děti
Jitka Novotná
Pilates
Kateřina Jansová
stolní tenis
Miloš Zolman, Jan Jarý
aerobic, zdravotní cvičení
Šárka Menclová
Power jóga
Petr Zahálka
Připravujeme:
11.10.2015 - neděle ve 14:00 - tělocvična OÚ Káraný – 5. Káranský bazárek, kde můžete nabídnout
k prodeji a také si zakoupit oblečení, hračky, knížky, sportovní potřeby pro děti i pro dospělé. Prodejní
místo si můžete objednat u paní Jany Zahálkové, tel.: 604235735.
24.10.2015 - sobota v 16:00 - Strašidlovačka pro děti na hřišti TJ. Připraveny budou soutěže, táborák
s opékáním buřtů a také dobroty pro děti. Takže je to výzva i pro maminky, které jistě něco dobrého
upečou. A co bude určitě? Určitě přijdou strašidla…
Jiřina Pešková

„Káraný přehled historie od pravěku do 21. století“ - pokračování
Autor: Oldřich Křivánek
Jako další sondu do běžného zdejšího života té doby následně uvádím:

Obrázky z káranského - nejen zimního - života ve 30. letech
Následující ukázky ze života místních lidí, staví proti sobě někdejší prokazatelně materiálně velmi
skromnější, ale klidnější a vyrovnanější způsob života, se současným, materiálně sice bohatším, ale
naplněným spěchem a nervozitou a poněkud
popleteným pořadím životních hodnot. (Je
samozřejmé, že následující zmínky o zabíjačkách
apod. se netýkají prabídných let válečných.)
Zimní podmínky k životu se sněhem na ulicích a s
ledy na řekách a tůních byly jevem, se kterým se
obyvatelstvo kdysi běžně srovnávalo jako se
samozřejmostí. Stejně samozřejmé byly i
několikakilometrové denní pochody do škol,
zaměstnání v Čelákovicích a Toušeni a to buď přes
zamrzlé řeky, nebo lodí přívozníkem prosekanou
průrvou v ledu. V domech se topilo jen
v kuchyni malými kamínky. Tam se žilo, jedlo, psaly úkoly, řešily denní starosti, zatímco
v ložnicích bylo teplo jen o Vánocích. Obýváky nebyly a v ložnicích běžně mrzlo. Lidé byli sice
otužilejší, ale v létě se muselo v kamnech zatopit k uvaření snídaně, oběda, či večeře.
Základní masitou potravu si lidé zajišťovali na svých dvorcích a zahrádkách (slepice, kachny, králíci,
husy, prasata, brambory, zelenina, ovoce), což ovšem neznamenalo jenom drůbež zabít, vykuchat a
upéct, ale také je předtím vykrmit. To si žádalo také spoustu práce a času. Na tom i na práci kolem
zahrady se podílely celé rodiny, včetně dětí. Maso – především králičí, nebo kachní, bývalo k obědu
zpravidla jenom v neděli. Ještě svátečnější byly pečené husy (o poutích, a posvíceních), ale velkou
událostí v některých rodinách bývaly zimní zabíjačky. Ničím se neplýtvalo.
Připomínka zabíjaček. Tento důležitý moment v životě
mnohých venkovských rodin, který zajistil na několik
měsíců dostatek hutné potravy pro celou rodinu, býval
velkou událostí. Připomeňme si ji nejen slovy, ale i
fotkou, na které zdejší řezník pan Emil Kubánek začíná
porcovat poraženého pašíka, ale i ruchem, spojeným
s naháněním pašíka pod kudlu, zachycením jeho krve,
smolením a čištěním ve speciálních zabíjačkových
neckách, ohříváním vody v obrovských železňácích, a
odhadováním kolik bude sádla i poradám majitele
s řezníkem, které maso ke spotřebě, co nasolit a
naložit k vyuzení, co na ovárek, jak ochutit prejt,
jitrnice, černou polévku atd., atd.
To vše v atmosféře sice vzrušené, velmi pracovité, ale
prokládané častými veselými přípitky slivovičkou, nebo
hořkou, aby se ty průběžné ochutnávky čerstvých voňavých dobrot lépe strávily. Mezitím děti
dostaly za úkol roznášet po sousedech výslužku v podobě horké polévky a čerstvých jitrnic,
případně i s kouskem syrového plecka, krkovičky apod.
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