Slovo paní starostky
zhodnocení roku 2015
Rok 2015 skončil a stojí za to se ohlédnout, co se nám
povedlo a kde musíme ještě trochu přidat. Leden jsme
začali na nové lávce přes Labe. Potkali jsme se se
starostou města Čelákovic, Josefem Pátkem, a při krátké
procházce po okolí se domluvili, že navážeme na dříve
započatou spolupráci.
Zimní období jsme využili k nápadům na snížení nákladů
obce. Jednou z největších položek rozpočtu tvoří náklady
za svoz odpadů. Z nejrůznějších nápadů jsme vsadili na eaukci. Bohužel výsledky nepřinesly žádnou úsporu
v oblasti komunálního a tříděného odpadu. Jediná oblast,
kde jsme zaznamenali úspěch, je svoz velkokapacitního
odpadu. Pro tento rok jsme oslovili firmu Relimex spol.
s r.o. z Martinova.
Jelikož nás problematika odpadů hodné trápí, společně
s našimi hasiči jsme se v dubnu zapojili do akce Ukliďme
Česko a zlikvidovali několik skládek podél cest do
rekreačních osad a kolem kontejnerových míst.
Dále jsme udělali razantní změnu v umístění kontejnerů na tříděný odpad. Bylo zrušeno místo na Hlavní ulici, kde
zbyl jen nový kontejner na bioodpad. Bylo vytvořeno hnízdo u OÚ a kontejnery na tříděný odpad byly rozmístěny i
do osad. Doufáme, že zájem o třídění se ještě navýší a podle toho navýšíme i počet nádob a jak nám firma nabídla,
i počet svozů.
O kvalitách našich dobrovolných hasičů málokdo pochybuje. Svoji odbornost předvedli již mnohokrát při zásazích
u požárů, pomocí při povodních i osvětovou činností a prací s dětmi nejen v Káraném, ale i jinde. Nyní se jejich
práce dočkala oficiálního ocenění – Okresní sdružení hasičů Praha-východ udělilo SDH Káraný medaili Za
příkladnou práci. Česká republika – Hasičský záchranný sbor k tomu přidala darem obecní jednotce laminátový
člun Blesk se závěsným motorem Mercury.
V dubnu jsme se společně s městem Čelákovice finančně podíleli na opravě dřevěné části lávky přes Grádo. Ruku
k dílu přiložili čelákovičtí rybáři. Lávka byla hned využita vede přes ni nově otevřená naučná stezka Lysá nad
Labem – Káraný – Čelákovice, která vznikla ve spolupráci s oběma městy. Katastru obce Káraný se věnují 3
zastavení.
Na spolupráci s Čelákovicemi a městysem Lázně Toušeň jsme navázali v červnu společným bodovacím
cyklovýletem Švihák lávkový. Účastníci vyrazili každý ze své obce a objeli společnou trasu přes obě lávky s 9
úkoly, aby se vrátili zpět na místo, odkud se na trasu vydali. Akce se povedla a těšíme se na druhý ročník.
Co se týká oprav, jistě jste zaznamenali nově opravené přístupové cesty k železničnímu mostu, k hájovně a pod
hájovnou. Dohodli jsme se s Údržbou silnic a komunikací, že káranský most přes Jizeru by si po letech zasloužil
zase nový kabát. V červenci bylo vyspraveno a natřeno zábradlí.
V červenci jsme podpořili naše cvičenky na cestě do Helsinek na 15. Gymnaestrádu. Před jejich příjezdem domů
jsme se poprvé pobavili na první letní zábavě, kterou uspořádal káranský Sbor dobrovolných hasičů. Všichni, kdo
přišli se dobře bavili a doufají, že příští rok se zábava i počasí opět vydaří.
V září jsme mezi káraňáky přivítali pět nových občánků a mezi zaměstnance obecního úřadu paní Kateřinu
Trmalovou, která nahradila po letech paní Dagmar Šmídovou na pozici referenta komise veřejného pořádku a
životního prostředí. Paní Šmídové děkujeme za léta dobře odvedené práce a přejeme jí do dalších let mnoho zdraví,
štěstí, pohody a zaslouženého odpočinku. Do mateřské školky nastoupili noví žáčci, a protože naše kapacita nestačí
pokrýt zájem našich dětí, uzavřeli jsme s městysem Lázně Toušeň smlouvu, podle níž jsou káranské děti přijímány
do toušeňské mateřské školky.
V listopadu byly vyměněny hlohy v aleji v ulici Na Betonce, které nevydržely letní sucha.

Konec roku byl zasvěcen počátečním jednáním o územní studii v lokalitě Z4, kterou je nutné zpracovat před tím,
než se v dané lokalitě bude moci začít s výstavbou. Dále, jsme vstoupili do jednání, ohledně návaznosti na
cyklotrasu Labská stezka, která vede od pramenu Labe až do Hamburku. Naše obec je součástí mezi Nymburkem a
Čelákovicemi, částí, kde se trasa od řeky Labe odchyluje, protože podél Labe není možno projet. To by se během
několika let mělo změnit.
Protože se rozrostly stromky před obecním úřadem, museli jsme vymyslet nové místo pro vánoční stromek. Ideální
se jevilo místo naproti budově úřadu přes ulici. Tato změna, jak se zdá, byla dobrým tahem. Vlastně celé trhy
včetně zabijačkových dobrot se povedly. Stejně tak vánoční procházka Prahou.
Od března nás všemi událostmi v Káraném provázela Káranská kamera, která vedle zpravodaje monitoruje dění
v Káraném i obrazem. Je to novinka, která, doufám, potěšila všechny naše příznivce.
Děkujeme Vám všem za přízeň a do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu příjemných chvil
strávených v Káraném.
Ing. Barbora Krejčí, Ph.D.

Zápisy do základních škol v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DATUM ZÁPISU

HODINA

Základní škola Stará Boleslav

10.2.2016

13.00 - 17.00

Telefon: 326 911 188

Jungmannova 164

11.2.2016

13.00 - 17.00

Fax: 326 912 121

250 01 Brandýs n. L. - St.Boleslav

Náhradní termín:

KONTAKTNÍ ÚDAJE

e-mail: info@1zs.brandysnl.cz

po doh.s ředitelem

www.1zs.brandysnl.cz/

Základní škola Na Výsluní

9.2.2016

13.00 - 17.00

Telefon: 326 903 242

Kostelecká 1750

10.2.2016

13.00 - 17.00

Fax: 326 906 096

250 01 Brandýs n. L. - St.Boleslav

e-mail: skola@zsnavysluni.cz

ZŠ a MŠ Brandýs n.L.-St.Boleslav

9.2.2016

13.00 - 17.00

Palachova 337

10.2.2016

13.00 - 17.00

250 01 Brandýs n. L. - St.Boleslav
ZŠ Brandýs n. L. - St.Boleslav

Náhradní termín:

Telefon: 326 902 336
e-mail: info@fzs-palachova.cz

15.2.2016

13.00 - 15.30

www.fzs-palachova.cz/

11.2.2016

14.00 - 16.00

Telefon: 326 911 489

Školní 291

Fax: 326 911 489

250 02 Brandýs n.L.- St.Boleslav

e-mail: VBlazickova@seznam.cz
Zdroj: www.brandysko.cz

Ukončení spolupráce Obce Káraný s Městskou policií Šestajovice
S koncem roku 2015 byla ukončena i spolupráce s Městskou policií Šestajovice. Na jejich práci byly opakovaně
podávány stížnosti. Obec ale nezůstane bez dozoru. Od ledna 2016 v obci Káraný působí hlídka regionální
bezpečnostní agentury ADDUCO. Jedná se o tým lidí, jež tvoří odborníci s dlouholetou praxí v
oboru. Jedná se o specialisty, většinou bývalé policisty, pokrývající široké spektrum bezpečnostních
problematik (ochrana veřejného pořádku, odhalování a objasňování kriminality, zajišťování
kriminalistických stop, pátrání po osobách a věcech, kontrola, trestní právo apod.). Firma se snaží poskytovat
komplexní služby, spolupracuje s řadou partnerů v oblasti advokacie, psychologie, technických služeb k ochraně
majetku apod. Jsou jim známy policejní postupy, což v případě potřeby, umožňuje bezproblémovou a efektivní
spolupráci s policií. Pracují na principu „prvorepublikového obchůzkáře“ s osobní a místní znalostí. Jednou ze
zásad situační prevence je i nepravidelnost jejich přítomnosti v obci. Preferují nerepresivní a vstřícný přístup
k občanům, který umožní budovat vztahy založené na vzájemné důvěře. Při zjištění protiprávního jednání,
v případech, kde selže napomenutí či vyjednávání, jsou obvykle schopni věc
zadokumentovat, připravit a předat k řešení příslušnému orgánu, ale pracuje
se i na možnosti okamžité represivní formě. Firma je součástí konsorcia
obecních stráží a je partnerem projektu „Město/obec v bezpečí“. Díky tomu
může našim občanům nabídnout např. bezplatnou Linku bezpečí
(800 456 789) s nepřetržitým provozem, nadstandardní péči o seniory či
bezpečnostně právní poradenství pro obec.
Není to policie, nečekejte tedy ozbrojenou hlídku v neprůstřelných vestách. Jejich činnost má především
preventivní a nerepresivní charakter a je vykonávána zejména formou dvoučlenných hlídek ve stejnokrojích se
služebním vozidlem. Svou osobní přítomností v obci mají zajišťovat bezpečnost obecního majetku. V rámci této
osobní přítomnosti i spolupůsobit při prevenci narušování veřejného pořádku a kriminality a efektivně

spolupracovat s orgány a organizacemi v obci a Policií ČR. Nicméně v případě přistižení pachatele při trestném
činu nebo bezprostředně po té, jsou samozřejmě schopni ho zadržet a neprodleně předat Policii ČR.
Nyní se budete se v ulicích Káraného setkávat s označeným automobil typu SUV s výstražnou světelnou rampou,
který mimo jiné, je vybaven automatickým externím defibrilátorem, přístrojem pro noční vidění, dokumentační
technikou, moderní technikou pro komunikaci i přenos dat, dálkově ovládaným hledáčkovým světlem. Pracovníci
jsou vybaveni účinnými ochrannými a obranými prostředky běžně používanými u PČR.
Hlídka by měla aktivně komunikovat se zástupci obce, kterým v případě potřeby neprodleně nahlásí události, ke
kterým v obci došlo, poškození obecního majetku apod. Jsou připraveni reagovat i na další požadavky obce tedy i
občanů a naplnit vizi stát se pomocníkem a partnerem obce ve všech otázkách bezpečnosti. Doufáme, že budeme
s jejich službou spokojeni.
Ing. Barbora Krejčí, Ph.D.

Štědrý den u Sv. Václava
24. prosince se již poněkolikáté uskutečnilo vítání Štědrého dne u Sv. Václava. Setkání začalo ve 14 hodin za velké
účasti místních i přespolních. Aby se navodila ta správná sváteční nálada, zahrála nám skupina hudebníků pod
vedením pana Vopavy krásné vánoční písně. Obecní úřad a káranští hasiči se postarali o teplý nápoj, který příjemně
zahřál při cestě domů a těšení se na ten nejkrásnější večer v roce.

Masopust 2016
Je to téměř dvacet let, kdy se konal v naší obci Masopust. Ten poslední přesně 2. března
1996.
Nyní vzešel od Káranských hasičů nápad, znovu se k této tradici přihlásit. Po zvážení
všech pro a proti a po poradě s Obecním úřadem bylo rozhodnuto – jdeme do toho. Do
příprav a realizace Masopustu se zapojí Obecní úřady Káraný a Nový Vestec, káranští hasiči a TJ Jizera Káraný. Je
to akce obou obcí a pro jejich občany máme důležitý úkol. Stěžejní věcí je zajistit průvod, který tvoří nejrůznější
maškary, které přinášejí oživení a veselou náladu. Tak vás prosíme, připravte si nějakou masku. Nebojte se udělat
si ze sebe legraci, určitě vám to přinese dobrou náladu a rozveselíte i všechny ostatní. Nabízíme možnost zapůjčení
oblečení ze skladu našeho Divadelního souboru. A protože k Masopustu patří i dobroty, prosíme naše šikovné
ženy, upečte nějakou sladkost, kterou budeme nabízet účastníkům. Přihlaste se, prosím, u Šárky Menclové, abyste
věděly, na které stanoviště koláče donést. Když se nenahlásíte, stačí, když napečené přinesete v den Masopustu
k OÚ Káraný.
Teď to nejdůležitější – termín:
SOBOTA 27. ÚNORA VE 14:00 HODIN – PRŮVOD BUDE VYCHÁZET OD OBECNÍHO ÚŘADU
KÁRANÝ a pokračovat do Nového Vestce, kde se v sále bude konat zábava nejen pro dospělé, ale i pro děti.
Těšíme se na vaši velkou účast.

Zájezd do divadla
Obecní úřad zakoupil vstupenky na 7.3.2016 do divadla Semafor na natáčení oblíbeného pořadu Karla Šípa
„Všechnopárty“. Odjezd autobusem od Obecního úřadu Káraný v 17:45 hod., vstupenky si můžete objednat u
Jiřiny Peškové, tel. 326992286, 739076518.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Novoroční pochod
1. ledna 2016 ve 13:00 hodin se u mostu sešli ti, kteří se po
Silvestru chtěli projít naší krásnou přírodou a nepotřebovali
odpočívat po bujarých oslavách. Od mostu jsme se vydali
k Dobrému pivu a dále pak k sousoší u Sv. Václava a
okolo hájenky zpět do Káraného, kde přišlo na řadu novoroční
občerstvení Na kovárně. Z 22 účastníků to byli téměř všichni
senioři, ti mladší odpočívali hezky doma v teplíčku. Ale nám, účastníkům, tahle procházka udělala dobře.
Zájezd na hory
6. února 2016 (sobota) pojedeme na lyžařský zájezd na Horní Mísečky. Odjezd v 7:00 hodin od Obecního úřadu
Káraný a dále po autobusových zastávkách. Sněhové podmínky jsou dobré i pro běžkaře. Přihlášky u Jiřiny
Peškové, tel. 326992286, 739076518.
Dětský karneval
13. února od 15:00 hodin se uskuteční v sále Obecního úřadu Nový Vestec karneval pro děti s programem Inky
Zemánkové.
Valná hromada TJ
19. února (pátek) v 18:00 hodin v tělocvičně OÚ Káraný pro členy a přiznivce naší TJ Jizera Káraný.
Účast členů je důležitá, mimo seznámení s činností a přehledem hospodaření za rok 2015, výhledem na rok 2016
budete seznámeni s dalšími důležitými dokumenty, ke kterým je třeba souhlasu Valné hromady.
Jiřina Pešková

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

VII. Německá okupace a Káraný
Díky existenci zdejší vodárny - jako strategickému bodu pro zásobování Prahy
vodou - jsme již 15. března 1939 mohli sledovat, jak za hustého mokrého
sněžení přijíždějí i do Káraného silně ozbrojené německé přepadové jednotky a
obsazují zdejší vodárnu, usidlují se i v sálech zdejších hospod, kde nocují na
slámě. Důstojníci obsazují některé vilky v Jizerce i v obci. Postupně zrušeno
obecní zastupitelstvo, a od r. 1942 z okresu jmenována tzv. správní komise,
zrušen Sokol jako nežádoucí vlastenecký spolek, zaveden přídělový potravinový
systém, nařízena a tvrdě kontrolována povinnost odevzdávání produktů ze
zemědělství, domácností, zejména obilí maso z domácího zvířectva, později i ošacení.
Obchody prázdné, v hospodách sedávali němečtí vojáci. Celkově i pod vlivem zpráv o popravách
českých vlastenců i z válečných front: strach, hlad i bída, problémy s vytápěním – nebylo uhlí,
s rizikem se sbíralo klestí v lese, obilní klásky na polích,
„načerno“ se rybařilo, i riskantně občas „na černo“ zabíjela
prasata. To vše s velkou hrozbou těžkých trestů včetně
trestu smrti. Stres zvyšovaly tvrdé a často opakované a
obávané hospodářské i policejní kontroly. Dvě fotky
z vodárenského archívu dokládají jednak přítomnost
německých důstojníků (vpravo foto ze sklepní jídelny), ale
také jedno z řady protináletových opevnění (Viz vlevo
nahoře bunkr před vrátnicí vodárny). Také uvnitř areálu byly podobné bunkry stavěny i nad
jednotlivými klíčovými čerpadly, tlačícími vodu do Prahy. Stejně tak byly zřízeny masivní podzemní
protiletecké kryty ve vodárenské zahradě. Vodárenské objekty byly natřeny na tmavozeleno jako
protináletové opatření. Po celé vsi lidé museli zatemňovat okna, což bylo přísně kontrolováno, stejně
jako zákaz svícení při jízdě na kole. Zatímco v počátcích války střežily německými odborníky
řízenou vodárnu elitní vojska SS a SA, s blížícím koncem války už je nahrazovali jen druhořadí
vysloužilci.

Květnová revoluce r. 1945 a konec války v Káraném
Skutečnost uvedená v poslední větě předchozího odstavce usnadnila zdejším revolucionářům
obsadit vodárnu krátce po vyhlášení tzv.
pražského (ale prakticky celonárodního) povstání.
To znamenalo nejen eliminaci německého vlivu na
zdejší území, ale i získání zbraní, které se pak
velice hodily v následujících událostech, kdy přes
zdejší lesy, řeky a mosty, se přesouvaly
ozbrojené elitní německé jednotky z Milovic, aby
potlačily pražské povstání, a zničily Prahu. Ten
zmíněný pohyb německých vojsk vyvolal celou
řadu přestřelek na zdejším území, zejména pak u
sv. Václava, u železničního mostu a nejvíce u
Foto z květnové revoluce a konce války: Skupina zdejších
revolucionářů na jizerském mostě.
mostu přes Jizeru. Posloupnost událostí se zde
odvíjela od první schůze revolučního národního výboru, připravovaného ještě před koncem války,
protože se zde za vedení pana Františka Faltyse, (5. května 1945 v 8,30 hod), než v Praze vypuklo
protiněmecké povstání.
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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