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Dobrovolník Středočeského
kraje roku 2015
Každoročně Středočeský kraj oceňuje občany,
kteří bez nároku na honorář pomáhají ostatním
zpříjemnit život v obcích. Ceny se udělovaly na
počátku prosince, tentokráte v Benešově. Za
svou dlouholetou práci pro obec a tělovýchovu
jsme nominovali paní Jiřinu Peškovou. Všichni
se těší na její výlety na hory, do Prahy, nebo za
poznáním Čech. Každý čeká, jaký scénář pro divadelníky zase upraví, či který
divadelní soubor pozve k nám. Není proto žádným překvapením, že toto ocenění
paní Pešková získala, a spolu s 11 vybranými občany z celého našeho kraje je
převzala z rukou Mgr. Přemyslava Landy, vedoucího oddělení mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Je našim Dobrovolníkem středočeského
kraje roku 2015. Jiřinko, moc děkujeme, že se o nás staráš.

Bioodpad v zimě
Období svážení domovních popelnic s bioodpadem skončilo v listopadu. Pro letošní zimu pro vás máme novinku.
Velkokapacitní biokontejner, který je umístěn ve středu obce, na Hlavní ulici u bývalé samoobsluhy, vám bude k
dispozici i přes zimní období. Je nutné dodržovat základní zásady. Do nádoby patří pouze bioodpad, nikoli pytle,
ve kterých ho přivezete! Tyto můžete vyhodit do kontejnerů na tříděný odpad, umístěných nedaleko. Po Vánocích
sem bude možné vyhazovat také vánoční stromečky zbavené všech nečistot - zbytků ozdob a drátků. Kontejner
bude pravidelně vyvážen dle zaplnění.

Káranské vánoční trhy
28. 11. 2015 v sobotu před první adventní nedělí se konaly od 14:00
hodin v tělocvičně OÚ Káraný vánoční trhy. Na naše pozvání přijelo 12
prodejců s různým vánočním zbožím. Mohli jste si tak zakoupit květiny
pro vánoční výzdobu bytu, byla tady nabídka keramiky, dětských hraček,
obrázků, bižuterie a také masných výrobků. Pro děti byl připraven stánek,
kde si mohly vyrobit dárek, ať už pro někoho nebo jenom sobě pro radost. Velký zájem byl také o
kreslení různých motivů na obličej - vyhrávala hlavně zvířátka. Pro občerstvení jsme nabízeli teplé i
studené nápoje a pestrou přehlídku šikovnosti našich žen – výborné sladkosti, které doma upekly. Všeho
bylo dost, ale opravdu nezbyl ani drobeček...
Naši, káranští, hasiči prodávali v prostorách hasičárny výborné zabíjačkové
pochoutky. Zcela zaplněná hasičárna, kde bylo připraveno posezení, a člověk
jen těžko hledal místečko, kde by si sedl a pochutnal na guláši nebo jitrničče…
V 17:00 hodin jsme se sešli u vánočního stromečku. Paní starostka Barbora
Krejčí všem popřála hezké Vánoce a šťastný nový rok 2016. Děti z naší
mateřské školky, za doprovodu svých učitelek, přednesly vánoční pásmo, při kterém byl rozsvícen strom
před obecním úřadem. Na nadcházející adventní čas nás naladil koledami zahranými na housle pan
Vopava.

Vánoční procházka Prahou
6. 12. 2015 jsme dopoledne odjeli autobusem do Prahy, abychom se prošli vánočně vyzdobenou Prahou a
navštívili některé památky. Blízko Staroměstského náměstí, ve dvoře Ungelt, jsme se sešli s průvodkyní
Pražské informační služby, která nás provázela celou trasou. Poznali jsme tak historii již zmíněné dvoru
Ungelt, navštívili jsme Týnský chrám, prošli okolo kostela svatého Jakuba. Tady jsme měli smůlu, bylo
zavřeno. Pak jsme pokračovali na Mariánské náměstí kolo Magistrátu hlavního města Prahy, v Husově
ulici jsme nakoukli do Clam-Gallasova paláce. Na Betlémském náměstí jsme si poslechli historii
Betlémské kaple a prohlédli jsme si její interiér. Kdo chtěl, mohl se podívat na vánoční výstavu ve
sklepních prostorách Betlémské kaple. Pak už byl rozchod, někteří se vydali ještě dokoupit vánoční
dárky, někteří odpočívali u kávy. Tak jsme poznali zase další kousek naší krásné Prahy, užili si atmosféru
na Staroměstském náměstí a jeho okolí. To vše za krásného slunečného počasí, které vůbec
nepřipomínalo blížící se vánoční svátky.

Zprávy ze spolků
V naší obci jsou tři spolky, TJ Jizera Káraný,
Místní dobrovolní hasiči a Místní organizace
Červeného kříže, které,
mimo své hlavní
činnosti, pro vás připravují řadu sportovních,
kulturních a zájezdových programů. Tady je
malá rekapitulace za rok 2015.

Stolní kalendář na rok 2016 v prodeji za 90 Kč

TJ Jizera Káraný
Mimo zajištění provozu sportovního areálu a cvičebních hodin v tělocvičně pro vás v roce 2015 připravila
tyto akce. Jako každý rok se 1. ledna konal tradiční Novoroční pochod. Letos byly na horách dobré
sněhové podmínky, proto jsme uspořádali v únoru lyžařský jednodenní zájezd na Horní Mísečky.
V červnu turistický zájezd do Harrachova s pořádnou pěší túrou. V červenci se konal tenisový turnaj
neregistrovaných hráčů „Memoriál Oldřicha Křivánka“ a fotbalový turnaj v malé kopané. Od června
začaly Káranskému divadelnímu souboru zkoušky na nové divadelní představení „Vodní družstvo“, které
jsme odehráli ve dvou představeních v srpnu. Následovaly Káranské sportovní hry a také rozloučení
s prázdninami. V říjnu, spolu s Obecním úřadem, jsme uspořádali další ročník „Káranského bazárku“ a
v prosinci jsme se podíleli na přípravě Káranských vánočních trhů.
Nyní připravujeme akce na další rok a těšíme se na vaši účast. Přejeme všem našim příznivcům a
občanům Káraného hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016.
Místní organizace Českého červeného kříže
Naše organizace pořádá každoročně pro své členy a jejich příznivce různé kulturní a společenské akce.
Třikrát jsme navštívili divadelní představení v Mladé Boleslavi. Dvakrát jsme vyjeli na trhy do KudowyZdroje – jen se podívat, ale kufry autobusu byly plné nákupů. V květnu zájezd do Nového Boru, kde jsme
navštívili Sklárny Slavie a Sklářské muzeum. Prohlédli jsme si krásný zámek Zákupy u České Lípy, jeho
anglický park a francouzskou zahradu. Náš další výlet byl na Zahradu Čech v Litoměřicích. Poslední
letošní akcí byla tradiční návštěva České svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Tady jsme si po kávě a koláči
každý vytvořil dvě svíčky, které jsme si pomalovali podle našich vlastních nápadů, naplnili sáček
koupelovou solí, vytvořili malé mejdlíčko a jako třešnička na dortu byla ochutnávka výborné horké
čokolády.
Děkujeme všem, kteří všechny, nebo některé naše akce absolvovali a přejeme jim a všem ostatním hodně
zdraví, spokojenosti a životní pohody v novém roce.
Zdena Patzelová

Místní dobrovolní hasiči
Letos mělo naše hasičské družstvo 16 výjezdů.
Dobrovolní hasiči zasahovali při živelních
pohromách – požáry, likvidace popadaných stromů
a další pomoc, o kterou byli požádáni nejen v naší
obci a v našem okrese. V červenci připravili Letní
zábavu před hasičárnou s hudbou, tancem a
občerstvením za velké účasti místních i
přespolních. Zúčastnili se, ve spolupráci s TJ
Jizera Káraný, Káranských sportovních her,
seznamovali děti se svou technikou a činností.
Vždy se těší velkému zájmu dětí i dospělých.
Pro ty, kteří mají doma dnes již historické a svého času velmi populární Babety, připravili a uskutečnili
motovýlet. Účast byla veliká, přestože se majitelé strojů museli na delší cestu dobře připravit a vybavit
náhradními díly. Na Káranské vánoční trhy připravili vynikající domácí zabíjačkové pochoutky a
pomáhali při organizaci trhů. I naši hasiči se připojují s přáním klidného a spokojeného roku 2016.
Když to všechno sečteme a připočteme ještě akce, které uspořádala kulturní komise Obecního úřadu
Káraný, dojdeme k číslu 22 kulturních, společenských a sportovních akcí! Těší nás, že jste o tyto naše
nabídky měli zájem a podpořili svojí účastí pořadatele. Všem akcím předchází náročné přípravy, je tedy
na místě poděkovat všem organizátorům, kteří věnují svůj volný čas, ochotu a vstřícnost tomu, aby to
v naší obci žilo. Velký dík od všech spolků patří našemu Obecnímu zastupitelstvu za jejich podporu, bez
které by se některé akce nemohly konat.
Gratulace
Velkého úspěchu dosáhla firma Sport-technik Bohemia, pod vedením ředitele Milana Vopičky, na velmi
prestižní Světové soutěži sportovních staveb, která se konala v Kolíně nad Rýnem 28.10.2015.
V konkurenci 300 projektů vyhrála 1. místo za výstavbu unikátního sportovního areálu Dědina v Praze 6.
Tato cena je odborníky nazývána „stavebním Oskarem“. Pane Vopičko, gratulujeme k velkému úspěchu.
Jiřina Pešková

Stolní tenis
Děti:
Dne 20.12.2015 se uskutečnil Vánoční turnaj pořádaný TJ Jizera Káraný. Zúčastnilo se 7 hráčů, kteří
bojovali o pohár, medaile a hodnotné ceny. 1. místo získala Bára Pokorná, 2. místo obsadila Nikola
Fridrichová a 3. skončil Tomáš Mareček. Toto byl poslední turnaj v letošním roce. V příštím roce hráče
čekají další boje jak v okresních, tak i v krajských
soutěžích.
Dospělí:
Družstvo A i B mají za sebou půlku sezóny v okresním
přeboru družstev. Družstvo,, B“ je v OP III na 10.místě
stejně jako ,,A“ v OP II. Áčku desátá příčka zaručuje
udržení se v OP II. Snad se toto místo v druhé půli této
soutěže „A“ podaří udržet, nebo i trochu vylepšit.
Tímto vám chceme za oddíl stolního tenisu popřát hezké prožití Vánočních svátků, splněná přání a také
do nového roku 2016 přejeme zdraví a mnoho úspěchů.
Michaela Hudečková

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

Obrázky z káranského - nejen zimního - života ve 30. letech (pokračování)
Bruslení a hokej: Když mrzlo a nebyl sníh chodilo se na Grado. Kluci hrát hokej, děvčata se
krasobruslařsky nakrucovat. V obou případech
se většinou jezdilo na tzv. šlajfkách, které se
pomocí kličky připevnily k podrážkám bot, ve
kterých se chodilo do školy.
Na rozlehlém zamrzlém Gradě vždy bývalo
přeplněno.
Díky
početným
Káraňákům
i Čelákovákům se hokej hrál třeba i na pětišesti hřištích najednou, Jejich jediným
orientačním bodem byly provizorní branky.
Žádné lajny a mantinely nebyly.
Ping - pong. Když nebyl ani led ani sníh, chodilo se houfně na pinčes do Hájkovy hospody, kde byl
sál s pingpongovým stolem kdykoliv a komukoliv k dispozici. Uměli to hrát všichni i dospěláci.
Celkově z toho lze soudit, že lidi na vsi byli odolnější, otužilejší a daleko více srozuměni s přírodou
a jejími pravidly. Žili klidněji i pro generacemi přenášené vědomí, že člověk nemůže mít hnedka
všechno, ani být všude, ale zařizovat si život postupně. I proto si - v těchto daleko chudších, ale
lidsky o mnoho klidnějších podmínkách - dokázali zpestřit život nejen sousedskou vlídností, pomocí a
sounáležitostí, ale i společenským životem. Chlapi měli vymakané figury a dětí se rodily mraky,
protože ženy bývaly pěkné a žádoucí i přesto, že nic netušily o nějaké celulitidě, nadváze, liftinku,
redukční dietě, fitnescentrech, apod.

Konec 30. let - příprava na válku, mobilizace
Všechny události pak směřovaly k vypuknutí II. světové války
Zjevně ohrožená ČSR vyhlásila 23. 9. 1938 masivní mobilizaci vojska do Československé armády.
Přiložená fotografie z doby mobilizace, je vzácným dokumentem toho, jak voják na motorce odváží
jednoho ze synů zdejšího
hostinského pana Štěpána
Řeháka do sběrného tábora
československých
branců.
V pozadí - ve dveřích
restaurace u vodárny - stojí
pan Řehák a jeho rodina. Na
vývěsní tabuli vedle výčepu
je
vyvěšena
mobilizační
vyhláška,
svolávající
k okamžitému nástupu na
vojnu. Mobilizace byla zrušena po sedmi dnech – po podpisu Mnichovské smlouvy (v ČSR trpce
přijímané zradě od tehdy domnělých spojenců Anglie a Francie). Následovalo těžce snášené
obsazení českého pohraničí vysídlení většiny tamních českých obyvatel během 24 hodin, a posléze
15. 3. 1939 i přepadení a okupace ČSR. Všechny ty těžké děje předválečné, vpád Německých armád
do ČSR, kruté časy okupační i válečné se 40 miliony zmařených životů, tisíci zničených měst,
rozložením celkového hospodářství nejen Evropy, jsou popsány v mnoha publikacích.
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