Únor byl i přes občasné mrazy a sněžení nadprůměrně
teplý. Stromům se nalévají pupeny, kvetou sněženky i
krokusy. Problémy se zimními sporty mají milovníci
sněhu letos už i na horách, kde je komplikované
udržet lyžařskou sezónu při vyšších teplotách i
s umělým zasněžováním. Naopak zahrádkáři se
obávají, aby probouzející se vegetace, nebyla
poškozena mrazy.

Zápis do MŠ
Blíží se termín zápisů dětí do mateřské školky. K zápisu
dítěte do MŠ Káraný, který se koná dne 13. 4. 2015 od
8:00 – 11:00 hodin a od 14:00 – 17:00 hodin je třeba:
o dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný
nastoupit
o vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u
cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s
úředně ověřeným překladem
o mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ
Bližší informace a hodnotící kritéria si můžete přečíst na internetových stránkách MŠ: www.mskarany.cz

Aktuálně: Mateřská školka Káraný hledá do svého kolektivu novou učitelku !

Zimní školka v přírodě
I v letošním roce se naší paní ředitelce podařilo úspěšně zorganizovat zimní
školku v přírodě. Dvě paní učitelky jely s dětmi i letos na týden do
Špindlerova Mlýna na Brádlerovy Boudy. Počasí dětem nadělilo spoustu
sněhu, kterého si letos jinak moc neužijí. I když na horách v některé dny
klesaly teploty dokonce až k -18C, děti si pobyt nabitý zajímavým
programem perfektně užily.
Rodiče se mohli o spokojenosti svých dětí přesvědčit u pravidelně
rozšiřované fotogalerie, doplněné o informační maily s přehledem denní
činnosti, informacemi o jídle i humorné perličky.

Memorandum k záměru o realizaci cyklostezky Krajinou Bohumila Hrabala podél
břehů Labe od Nymburka přes Lysou n./L. do Čelákovic, bylo slavnostně podepsáno
V pátek ráno 15. ledna 2016 se v Čelákovicích na radnici na pozvání pana starosty Pátka sešli
představitelé měst a obcí mezi Nymburkem a Čelákovicemi, kteří svým podpisem vyjádřili podporu
projektu realizace cyklostezky po břehu Labe, kde doposud po mezinárodní Labské cyklotrase jezdíme
pěšinkami a houštím. Pod tento dokument se podepisují města:
Nymburk, Lysá nad Labem, Čelákovice, obce Kostomlátky,
Kostomlaty nad Labem, Hradišťko, Káraný a Lázně Toušeň.
K memorandu se připojují Středočeský kraj, Labská stezka o.p.s.,
Zlatý pruh Polabí o.p.s., Klub českých turistů a Asociace měst pro
cyklisty. Prvním krokem k realizaci cyklostezky je zpracování studie
proveditelnosti, kterou ze svých prostředků uhradí Středočeský kraj
a měla by být dokončena ještě v letošním roce.

Při tomto slavnostním aktu bylo představeno logo budoucí cyklostezky. Propojením tohoto úseku vznikne
nová cyklistická infrastruktura, která bezpečně propojí obce a města, ale též se stane turistickým cílem. K
tomu náleží příznačný název i logo s přívlastkem krajiny známého spisovatele.
Postavičku kocoura s výrazem Bohumila Hrabala pro logo vlastnoručně vytvořil nymburský malíř Jan
Severa. Kocour byl spontánně pojmenován „Bohoušem“.

Novinka – Kavárnička pro starší a pokročilé
Při plánování kulturních a sportovních akcí se snažíme, aby byly vhodné pro všechny.
Tentokrát připravujeme akci, která je zaměřena na naše seniory. Bude se jednat o pravidelná setkání
seniorů, kteří se nemohou ze zdravotních, či jiných důvodů zúčastnit nabízených programů a chtěli by si
popovídat se svými sousedy a známými, nebo potkat nové známé. A tak je tady Kavárnička pro starší a
pokročilé, která se bude konat každý 3. čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hodin. Tentokrát se sejdeme
v hospůdce „Galerie U kováře“ ve Václavské ulici, kde bude připraveno malé občerstvení. Zveme vás na
první kavárničku, která se bude konat ve čtvrtek 17. 3. Tento, snad pro vás milý nápad, připravuje OÚ
Káraný ve spolupráci s Místní skupinou Červeného kříže. Těšíme se, milí senioři, na vaši účast.

Masopust
Co napsat, aby to dokázalo vystihnout naši radost nad, po dvaceti letech, obnovenou tradicí. Věřte, že
účast předčila všechna naše očekávání. Masopustní průvod zpestřily nejen masky, ale i doprovodné vozy
s kapelou, nabídkou různých dobrot a
nápojů. Průvod vyšel po 14:00 hodině
od Obecního úřadu v Káraném. Paní
starostka byla požádána drábem o
povolení projít obcí Káraný a stejně se
pak stalo i v Novém Vestci, kde byl o
povolení projít vesnicí požádán
pověřený zástupce Obecního úřadu
Nový Vestec. Po trase průvodu stálo
několik
občerstvovacích
stanic
s různými dobrotami, o které se
postaraly ženy z obou obcí a o konzumaci pak všichni procházející. Na mostě přes Jizeru byla již od
dopoledních hodin nainstalována závora a její ostraha vybírala mýto, k pobavení i pozlobení řidičů.
Nakonec masopustní průvod došel před budovu OÚ Nový Vestec, kde byly medvědovi přečteny jeho
hříchy, za které byl odsouzen a potrestán zastřelením. Po té pořadatelé pozvali všechny do sálu, který
nejdříve ovládla dětská diskotéka a večer pak zábava pro dospělé, i když dětem se domů moc nechtělo.
Všichni se dobře bavili, nálada byla výborná a ohlasy na celý masopust příznivé, až nadšené. To se moc
hezky poslouchalo. A tak díky organizátorům – Obecním úřadům
Káraný a Nový Vestec, káranským dobrovolným hasičům, kteří
s nápadem na uspořádání masopustu přišli, a TJ Jizera Káraný.
Samozřejmě bez vás všech ostatních, co jste zdobili, vybírali
příspěvky či drželi mýto, napekli, přispěli sponzorskými dary, dali si
práci s maskami, připravili sál, dokumentovali či vyklízeli cestu pro
průvod, by náš masopust nestál na nic. Vám všem děkujeme.

Soudržnost obou obcí, aktivitu místních organizátorů a smysl pro humor našich občanů ocenila i Ing.
Veronika Vrecionová, senátorka našeho obvodu, která celý průvod absolvovala v masce krokodýla.
Na stránkách obecních úřadů již najdete ke zhlédnutí fotografie. Filmový materiál pana Kmoníčka pro
Káranskou kameru bude k zhlédnutí v zápětí.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Zájezd na hory
6. února 2016 jsme odjeli za sněhem na Horní Mísečky, které se již několik let stávají cílem našeho
lyžařského zájezdu. Když sníh v nižších polohách není, tak Horní Mísečky nikdy nezklamou. I při našem
letošním zájezdu byly sjezdové a běžkařské tratě výborně upravené. Jenom škoda, že naše pozvání na
tento zájezd nevyužije víc zájemců, měli bychom radost ze zcela zaplněného autobusu.

Dětský karneval
13. února se v sále Obecního úřadu Nový Vestec
konal dětský karneval. Sál byl zcela zaplněný
dětskými maskami a děti se opravdu vyřádily. O celý
program se postarala skupina Inky Zemánkové, která
má mnohaleté zkušenosti s programem pro děti. Ať
už jsou to soutěže pro všechny věkové dětské
kategorie, tak krásné písničky, na které se dětem
hezky tancuje a na jejich vlastní taneční kreace byla radost pohledět. Letošní dětský karneval organizačně
a finančně zajistil OÚ Nový Vestec ve spolupráci s TJ Jizera Káraný.

Kulturní akce
Otiskujeme příspěvek paní Nory Dolanské z Káraného, ředitelky Pražské informační služby, která nám již
několikrát zprostředkovala procházky po historických částech Prahy.
Citujeme:
O skutečnosti, že je Káraný výjimečně aktivní obci, nemůže být ani pochyby. Nejen, že tu jsou aktivně
cvičící ženy a muži, sportovně ladění senioři i dorostenci, kulturně se vzdělávající rodiny, ale i
turisticky posedlí občané obce. Pokud to jde, snažím se i já trochu přispět svou troškou do mlýna a to
zejména při akcích, které se konají pro káranské v Praze. Na jednu takovou chci opět pozvat: letošní
rok je ve znamení oslav 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského a leccos
v Praze výjimečného bude k vidění.
Nevím, zda někdo z vás četl vlastní životopis Vita Caroli, ale určitě by se podivil, neboť se v něm píše:
„Když jsme přišli do Čech, přihodilo se, že jsme přijeli ze Staré Boleslavi do Toušeně, když se nás počal
zmocňovat spánek, dostavilo se nám silné přemítání o těchto slovech „Podobno je království nebeské
pokladu skrytému na poli“, které se čtou na den sv. Ludmily…“
Tak vida, i Karel to tady znal a líbilo se mu tady! Já bych vás ráda pozvala na akce, které se budou
konat v týdnu největších oslav, tedy ve druhém květnovém týdnu, kdy se nejen otevře několik velikých
mezinárodních výstav (Valdštejnská jízdárna, Pražský hrad, Jelení příkop apod.), ale budou i od 15. do
29.5. ve Vladislavském sále opět zpřístupněny všechny korunovační klenoty.
Všem, kteří se chtějí vzdělat v tomto historickém období, navrhuji účast na bezplatných prohlídkách po
Praze po stopách Karla IV., které budeme organizovat o víkendu 14. a 15. května. Stačí napsat J.
Peškové, ostatní už zařídím.
Nora Dolanská, Káraný

K tomu jenom dodávám, že této nabídky s radostí využijeme a připravíme zájezd do Prahy, termín určíme
po dohodě s paní Dolanskou.

STOLNÍ TENIS
V novém roce se opět rozběhly soutěže jak dospělých tak dětí.
DĚTI
Odehrály další dvě krajská bodovací kola dne 31.1.2016 v Kolíně. V divizi F
vybojovala Bára Pokorná 1. místo a Nikola Fridrichová se umístila na 3. místě.
Dne 14.2.2016 se konalo v Rakovníku a v Lánech další krajské bodovací kolo.
Nikola Fridrichová v Rakovníku obsadila 9. místo v divizi C, a Bára Pokorná v Lánech obsadila 6.místo v
divizi D. Tato krajská soutěž se hraje bez rozdílu věku a pohlaví, naše nejlepší hráčky se pohybují
kolem 80. místa ze 160 dětí což je velký pokrok. Když vybereme v této soutěži jenom kategorii mladších
žákyň, tak je Bára Pokorná na 8 pozici.
Dále se konalo 21.2.2016 okresní bodovací kolo v Brandýse nad Labem, kterého se od nás zúčastnili čtyři
hráči. Nejlépe si vedly hráčky Nikola Fridrichová a Bára Pokorná, které ve svých kategoriích obsadily
2. místa a nadále se v celkovém hodnocení ročníku 2015/16 drží na medailových místech.
DOSPĚLÍ
Družstvu A se nepodařil začátek druhé půlky v OP II, jsou na posledním místě a hrozí jim sestup do OP III.
Družstvo B je v OP III na 9.místě, (zásluhou je veliké zlepšení hráčů B. Pokorné, N. Fridrichové a
M. Hudečkové, kterým se podařilo vybojovat vítězství nad Velkými Popovicemi 12:6). Ale i nový hráč
O. Michalec dělá úspěšné pokroky a pomůže týmu vybojovat body. V druhé půlce soutěže jsme dvakrát
remizovali a jednou vyhráli. Velice nás překvapila remíza v Brandýse, se kterou jsme nepočítali.
Michaela Hudečková

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

VII. Německá okupace a Káraný - pokračování
Za pozoruhodné lze pokládat i oznámení zajatého německého
velitele vodárny, který označil čtyři české zaměstnance
vodárny (tři z Káraného a jednoho z Toušeně), kteří prý
Němcům tzv. donášeli. Ti byli jako podezřelí zajati a odesláni
k soudu, o jehož výsledku jsem žádné záznamy nenalezl.
Protože ke zdejším povstalcům se hlásila spousta občanů,
vytvářeli velmi skromně vyzbrojované hlídky do jednotlivých
klíčových úseků, Samozřejmě měli určeno stanoviště i
velitele jednotlivých úseků i
hlídek.
I když
výzbroj
a
vystrojení revolucionářů bylo skromňoučké, dobrá organizace se potom
osvědčila při řadě ozbrojených potyček s Němci, procházejícími či
projíždějícími v malých skupinách, často zmatenými záměrně
poobracenými tabulemi a směrovkami u cest.
Foto: Dva revolucionáři, převozník Šalda a pan
Hašek - pražák, žijící na chatě v Jizerce.

Někteří se vzdávali hned (a byli transportování do sběrného
zajateckého tábora v Brandýse n/L), ale mnozí – ve svých hlavách stále
ještě nadlidé - se nechtěli ponížit před ozbrojenci v civilu
a sahali po zbraních všech kalibrů, od pistolí, přes pancéřové pěsti, až
po kulomety. Při všech těch bojích, bojůvkách a stálém hlídkování
celého území, všichni s napětím sledovali rozhlasové zprávy o těžkých
bojích v povstalecké Praze, i zoufalou krutost některých elitních
německých jednotek. Stejně pozorně byla sledována i celková
situace na válečné frontě. Všichni také čekali, odkud a zda a jak
brzo přijdou vojska spojeneckých armád. Zatímco 8. května
1945 zástupci německých armád podepisovali v Berlíně
kapitulaci, v Praze ještě doznívaly boje, a následně se německá
vojska začala stahovat směrem k západním armádám. 10. května
se i v Káraném objevily dva ruské tanky, obložené vítajícími
obyvateli a dětmi. Spolu s tanky na sousední fotce také zachytil
pan Josef Úrubek tři -válku šťastně přeživší - ruské vojáky,
kteří v bojích umírali po milionech.

Foto: v revolučních dnech – při převozu zbraní zahynul jeden z mladých bojovníků, tehdy
šestnáctiletý Milan Vaněk, kterému byl těsně po
revoluci vystrojen velký pohřeb za účasti většiny
obyvatelstva.

Další autorská poznámka. Celá ta doba od předválečných pohraničních půtek se sudetskými Němci, přes Mnichov, válku, okupaci,
konec války se závěrečným povstáním, byla velmi tvrdá. Kdo ji nezažil, těžko může zpětně objektivně hodnotit. Z historie tedy
například nelze vymazat obrovský rozdíl mezi osvobozením Prahy i většiny území ČSR ruskými vojsky v květnu 1945 nadšeně
vítanými zástupy lidí jako osvoboditele, a událostmi o 23 let pozdějšími, spojenými s invazí sovětských vojsk ze srpna 1968, což byl
naopak pro ekonomicky, politicky, a kulturně se zvedající ČSR a jeho obyvatele nečekaný a hrozný velmocenský podraz, tentokrát
z východu, který jednoznačně názorově otočil vztah občanů ČSR k bývalým osvoboditelům.
Jak dříve naznačeno a následující léta doložila, tak zmíněné, těsně předválečné, válečné i poválečné období velice ovlivnilo život
v ČSR i v Káraném. Lidé ještě i při volbách v r. 1946 stále vnímali nejen mnichovskou zradu západních mocností, ale i skutečnost,
kdo většinu území ČSR osvobodil. Obecně totiž nebylo příliš známo, že už v průběhu války - dávno před porážkou Německa - byly
mezi spojenci velmi složitě dohodnuty demarkační čáry, určující, která vojska z jednotlivých států obsadí takto předem rozdělená
území. I to, že americká armáda se musela zastavit na západě Čech, mělo tedy logicky významný vliv na další vývoj v ČSR.
Poslední káranský věrohodný poválečný záznam ze správy obce, umožňující objektivní pohled, je z 25. 11. 1947.
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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