;

Haló Káraný
Zpravodaj č. 300 – říjen 2015
www.karany.cz - kronikářské záznamy

Toto říjnové číslo káranského zpravodaje je jubilejní 300. číslo. Proto jsme pro vás připravili malé
ohlédnutí za jeho vývojem. Z obecního archivu jsme vybrali různá historická čísla
tak, jak se měnila v čase jejich titulní strana. Nejsou zdaleka všechny varianty,
jelikož v prvních, zhruba šesti letech se zpravodaj Haló Káraný tvořil doslova na
koleně a vlastně každé číslo mělo svůj osobitý styl.
Zpravodaj by nevycházel bez dlouhodobé podpory Obecního úřadu Káraný a
hlavně bez osobního nasazení jeho tvůrců. Proto si připomeňme, kdo se na jeho
tvorbě podílel a podílí.
U zrodu zpravodaje stál pan Oldřich Křivánek, jenž připravoval texty a paní

Jiřina Pešková, která v prvních šesti letech texty přepisovala na mechanickém psacím stroji a
rozmnožovala výtisky. Paní Jindra Křivánková spolupracovala na jazykových korekturách a zajišťovala
distribuci.
Po nástupu osobních počítačů byly od ledna 1997 texty Oldřicha Křivánka graficky zpracovávány
Petrem Zatloukalem. Ve stejnou dobu začala Jiřina Pešková připravovat kulturní a společenskou část
vydání a distribuci zpravodaje. Od července 2007 grafické zpracování převzala Alžběta Štrosová. Po
odchodu pana Křivánka převzal v březnu 2011 přípravu textů a celkové grafické zpracování Petr
Zatloukal, kulturní a společenskou část i nadále zajišťuje Jiřina Pešková a jazykovou korekturu
zajišťuje paní Markéta Wolfová, která rovněž dodává část fotografií.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že paní Jiřina Pešková se podílela na přípravě všech 300 dosud
vydaných čísel! Za to jí tímto velmi děkujeme!
Při tvorbě zpravodaje jsou občas použity i texty, nebo fotografie různých občasných přispěvatelů
(zejména v oblasti kulturní a společenské), kterým tímto rovněž děkujeme.
Zpravodaj je od počátku vydáván jako oficiální tiskovina Obecního úřadu v Káraném a slouží rovněž
jako kronikářský záznam událostí v Káraném. Z tohoto důvodu jsou všechna vydání rovněž svázána
do knižní podoby.
Pokud by někdo měl zájem o čtení historických zpravodajů, pak je možnost nahlédnutí do svázaného
vydání v naší obecní knihovně. Novější čísla jsou k dispozici i v digitální podobě.

TJ Jizera Káraný
Stolní tenis
Hráčky (děti): Nikola Fridrichová, Bára Pokorná a Barbora Bergmanová nám zahájily hrací sezónu
krajským bodovacím turnajem, který se pořádal ve Vlašimi. V divizi F a G si každá hráčka zahrála 7
zápasů. Nejlépe se z našich hráček TJ Jizera Káraný umístila Bára Pokorná, která obsadila 88.místo ze
108 dětí, což pro naše hráčky byla velká výzva. Děvčata z našeho
oddílu také hrály za školu ve Staré Boleslavi a vybojovaly v
okresním školním turnaji první místo v mladších žákyních.
Dospělí: I tito hráči rozjeli zápasy v OP2 a OP3. Družstvo A v OP2
odehrálo dva zápasy, a i přes jejich velkou snahu a dřinu oba dva
zápasy prohrálo. Zřejmě to bude i díky tomu, že nenastoupil jejich
týmový hráč, Čestmír Duchoň, z důvodů nemoci. V prvním zápase
hráči TJ Jizera Káraný prohráli s Mnichovicemi těsně 10:8 ,chyběly
tam určitě body Čestmíra.
OP3: Družstvo B má za sebou tři zápasy. Poslední hraný zápas s Úvaly se díky nasazení toho nejlepšího,
co v družstvu B máme, podařilo vyhrát za bodového přičinění všech hráčů. Do této doby se v družstvu B
vystřídalo osm hráčů. Do domácích sobotních zápasů jsou nasazovány především děti, aby se měly
možnost zdokonalovat ve hře.
Veškeré podrobné informace o zápasech je možné dohledat na Káranských stránkách: záložka stolní
tenis.
Michaela Hudečková

Bazárek
11. října se konal v tělocvičně OÚ Káraný 5. Káranský bazárek s nabídkou
zimního zboží pro děti i dospělé. Účast prodávajících byla veliká a ten kdo
přišel koupit oblečení, hračky, knížky a také sportovní vybavení, neodcházel
s prázdnou. Pro zabavení dětí připravila paní Kvapilová workshop, kde si děti
vyrobily drobné umělecké předměty, které si odnesly domů. Připraveno bylo
malé občerstvení, které také přispělo k hezké atmosféře odpoledne.
Akci připravila TJ a OÚ Káraný a zorganizovala paní Jana Zahálková.

Strašidlovačka
24. října se na hřišti TJ konala tradiční Strašidlovačka. Na úvod všechny přítomné uvítaly dvě
čarodějnice, které pozvaly děti na sportovní rej s řadou soutěží. Však děti byly také parádně vyšňořené
v různých
maskách,
které jim ale vůbec
nepřekážely
při
zdolávání všemožných
soutěží. Po setmění
dostalo každé dítě do
ruky
nafouknutý
balónek a se svým
přáním je vypustilo
vzhůru. Ať se jim přání
splní! A už nastal čas na
„Stezku odvahy“. Děti
s lampionem
v ruce
prošly za tmy trasu u
Jizery, podél které na ně
čekaly další nástrahy,
ale také starostliví rodiče, aby to jejich zlatíčko přece jenom někam nezabloudilo. Na závěr byly
připraveny odměny, sladké dobrůtky od maminek a táborák s opékáním buřtů. Návštěvnost byla veliká,
ani jsme tolik dětí nečekali. Pořadatelé i čarodějnice nápor ke spokojenosti všech, zvládli.
Strašidlovačku připravila TJ Jizera Káraný a miniškolka Lumpík pod vedením Markéty Šmídové a Šárky
Menclové, a celá řada dalších dospělých asistovala při soutěžích i při jejich přípravě.

Provoz Sportovního areálu
Pomalu končí sezóna na hřišti, to ale platí jen pro tenisové kurty, které se koncem října uzavřou. Po celou
zimu je k dispozici fotbalové hřiště, venkovní posilovna a dětské hřiště. Pokud si chcete zacvičit, tak
využijte cvičební hodiny, které probíhají v tělocvičně OÚ Káraný.

Pozvánka na akce v listopadu a prosinci
28. listopadu od 14:00 hodin– Káranské vánoční trhy v tělocvičně OÚ Káraný a v hasičárně, kde naši
místní hasiči opět připraví výborné zabíjačkové pochoutky. V tělocvičně pak prodejci nabídnou různé
zboží, které vás může inspirovat k nákupu vánočních dárků. V 17:00 hodin proběhne rozsvícení
vánočního stromku s vystoupením dětí z naší mateřské školky. Věříme, že se přijdete podívat, popovídat
si se svými známými a také si něco koupit. Pořadatelem je OÚ Káraný a Sbor dobrovolných hasičů
Káraný.
V neděli 6. prosince pořádá kulturní komise OÚ Káraný Vánoční procházku Prahou. Odjezd bude
v dopoledních hodinách od OÚ Káraný a dále po autobusových zastávkách. Přibližná trasa procházky
bude přes náměstí Republiky ke kostelu sv. Jakuba, Týnský chrám, Mariánské náměstí a Husovou ulicí
k Betlémské kapli. Po celou dobu s námi bude průvodkyně, která nás seznámí s historií kulturních
památek, které budou na trase. U Betlémské kaple bude rozchod pro váš individuální program. Čas
odjezdu a návratu bude upřesněn. Sledujte vývěsní skříňky a webové stránky obce. Přihlásit se můžete u
Jiřiny Peškové, telefon 739076518, 326992286.
Jiřina Pešková

Sběr ošacení pro Diakonii Broumov proběhne 9. a 11.11.2015 na Obecním úřadě Káraný

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

Obrázky z káranského - nejen zimního - života ve 30. letech

pokračování
Obřad uzení. S odstupem času, když maso naložené k uzení bylo akorát, pokračovaly
zabíjačky velkým obřadem uzení masa. To vyžadovalo předtím přípravu nesmolného dřeva a
samozřejmě i udírnu, kolem které se řadu hodin střídali fachmani na uzení, znající jak, čím
a kolik přikládat, jak udržovat oheň, aby maso bylo nejen řádně prouzené, ale aby neztratilo
šťávu a skvěle vonělo. Pocit z ještě teplého vyuzeného žebírka a jiných kousků čerstvě
vytažených z komínu, zalitých douškem piva, je nezapomenutelný.
Jak byly zásobovány obchody, hospody a obyvatelstvo? Dodnes se zde zachovalo, že v zimě
zdaleka není takový obrat jako v letní sezóně. Zdejší lidé zde nakupovali hlavně pečivo,
cukr, mouku, ale boty, šaty, technické a školní potřeby bylo možné koupit jenom ve městech.
Zatímco pečivo do Káraného celá desetiletí dovážel přes přívoz pekař Hadáček z Toušeně
na bryčce kryté plachtou a taženou koníkem, ostatní zboží si do obchodů – až do postavení
mostu přes Jizeru – dováželi živnostníci na nosičích kol přes přívozy, nebo v zimě přes led.
Pivo v sudech dováželi do zdejších hospod – koňským potahem, také přes toušeňský přívoz –
brandýští pivovarníci.
K jisté modernizaci zásobování došlo po zprovoznění jizerského mostu, kdy zdejší obchody
byly zásobovány malými náklaďáčky velkoobchodníků ze St. Boleslavi, či z Čelákovic,
přivážející všechny objednané druhy zboží najednou.
Pošta pro Káraný úřadovala v Toušeni, a proto denně roznášel zásilky po Káraném toušeňský
listonoš pan Král v pošťácké uniformě a lidé odesílající větší věci poštou, museli do Toušeně.
Spolky aktivovaly život a zvyšovaly
tržby v hospodách. Na karty a pivo
scházeli jen mariášníci a pár
dalších sousedů, ale významnou
složkou
obratu
byli
členové
zdejších spolků, hasičů a Sokola,
kteří se scházeli ke schůzím,
divadelním zkouškám, přípravám
masopustů, plesů a šibřinek. A
sokolové navíc ke cvičení všech
věkových kategorií. Plné sály a
lokály
bývaly
při
zdejších
divadlech, a bálech. Na fotce jsou
Karel IV. (F. Křivánek) s Buškem
z Velhartic (O. Kouba), jak ve hře
Zvíkovský rarášek pijí mnohou číši spolu.
V létě značně zvýšili obrat v obchodech i hospodách Pražáci, tehdy ještě převážně
ubytovaní na letních bytech.
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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