Březnové počasí bylo poměrně teplé, ale několikrát
nám zima ukázala, že se s ní musí ještě chvíli počítat.
To však nebrání zahájení jarních prací kolem domů.
V obci jsou jarní práce nejviditelnější ve Václavské
ulici, kde je vysazena nová lipová alej. Mnozí jistě
také zaregistrovali pročištění kolem cesty k lávce do
Toušeně.
Mrazivo je trochu i na domácí politické scéně, kde se
řeší střety zájmů a podezření z obcházení dotačních
pravidel ze strany představitelů současné vlády.
Horko je naopak politikům evropským, kteří se zatím
marně snaží zastavit příliv arabských a afrických
migrantů přes Turecko do Evropské unie. Česká
republika je zatím stranou hlavní vlny a proto se snaží
pomáhat jak při ochraně státních hranic jiných
evropských zemí, tak i zlepšovat humanitární pomoc
v oblastech konfliktů.
V Káraném naštěstí vládne pozitivní a tvůrčí
atmosféra – o tom blíže v dalším textu.

SVOZ BIOODPADU - 2016
duben:
květen:
červen:
červenec:

5.4., 19.4.
3.5., 17.5., 31.5.
14.6., 28.6.
12.7., 26.7.

úterý v sudé týdny
srpen:
září:
říjen:
listopad:

9.8., 23.8.
6.9., 20.9.
4.10., 18.10.
1.11., 15.11., 29.11.

Do popelnice na bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Do popelnice na bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže živiny, které můžeme ve formě
kompostu navracet do půdy. Váš bioodpad tak bude zpracován na kompost, který je dále využíván.

PRAVIDELNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Mobilní sběrna nebezpečného odpadu bude tentokrát přistavena v sobotu 16.4.2016:
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

Zápis do MŠ
Připomínáme důležitý termín zápisů dětí do mateřské školky, který se koná dne 13. 4. 2015 od 8:00 – 11:00
hodin a od 14:00 – 17:00 hodin. K tomu je potřeba:
 dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný nastoupit
 vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s
úředně ověřeným překladem
 mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ
Lze předpokládat velký zájem rodičů z Káraného i okolí. Jelikož je zatím v mateřské školce potvrzeno 8
uvolněných míst, tak se nepochybně na řadu zájemců opět nedostane. Věříme, že určená kritéria pro přijetí
přispějí k tomu, aby se dostalo především na káranské děti.

Alej ve Václavské
Obec Káraný je pěkně zasazená v krásné polabské krajině, obklopená řekami a lesy,
součástí obce jsou cenné přírodní lokality.
Všichni vnímáme, že je důležité přírodě věnovat pozornost, čistit a obnovovat ji tak,
aby jí mohly využívat a těšit se z ní i následující generace.
To je i smyslem širší koncepce obce Káraný, která se zaměřuje na postupnou revitalizaci krajinných
prvků v obci tak, jak to budou umožňovat dotační programy v oblasti obnovy venkova.
V roce 2015 tak obec podala projekt v rámci Programu podpory sídelní zeleně, vypsaného MŽP a
realizovaného Státním fondem ŽP.
Předmětem Programu bylo zajištění ekosystémové funkce zeleně v intravilánech obcí a zajištění jejich
udržitelnosti. V rámci revitalizovaných ploch byla prioritně podporována výsadba původních druhů
dřevin, odborné ošetření dřevin, zakládání nových výsadeb dřevin a uličních stromořadí.
V souvislosti s těmito požadavky byla vypracována koncepce revitalizace a obnovy sídelní zeleně ulice
Václavská ve spolupráci se společností Zahradní architektura dendrologa pana Ing. Ivana Marka.
Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci zeleně v ulici, tedy odstranění
poškozených či nestabilních stromů, nevhodných výsadeb či náletových
dřevin a zároveň výsadbu nového stromořadí.
Součástí koncepce je i ošetření ponechaných stromů, nejčastěji lip a dále
projekt určil dominantní solitéru k ochraně – velice cenný Ulmus laevis,
jilm, který roste naproti hospodě U kováře.
Nejdůležitějším prvkem byl výběr kultivaru pro výsadbu nové aleje.
Volba padla na menší kultivar lípy malolisté, Tilia cordata Rancho, který
má hustě větvenou korunu pravidelně kuželovitého tvaru. Květy má světle
žluté vonné. Dřevina není náchylná na mráz a dobře odolává i na
znečištěných půdách.
Na základě podrobného projektu byla vypracována žádost o dotaci a v
lednu letošního roku nám byla dotace oficiálně přiznána.
Ještě v lednu 2016 se zdařilo vypsat a dokončit výběrové řízení, a tak již
v únoru bylo přikročeno k realizaci dle schváleného harmonogramu.
V současné době jsou všechny činnosti, tedy kácení, ošetření dřevin a
výsadba nového stromořadí již ukončeny a projekt je zdárně završen.
Vysazeno bylo celkem 49 lip malolistých Rancho.
Nyní ještě probíhají administrativní činnosti spojené s proplacením dotace. Předpokládáme, že tyto
aktivity by měly být ukončeny do konce dubna 2016.
Jsme rádi, že se již na jaře budeme moci těšit z nových zelených stromů.
Věříme, že práce spojená se získáním dotace a realizací projektu bude příspěvkem pro zkvalitnění života
obyvatel i návštěvníků obce Káraný.
Iva Vodáková
Místní skupina Českého červeného kříže
25. února 2016 proběhla v tělocvičně OÚ Káraný valná hromada Místní skupiny ČČK. Tato místní
skupina sdružuje 71 členů a je dobrovolným spolkem s humanitárním, zdravotním a sociálním
zaměřením.
Byla podána zpráva o činnosti za rok 2015, plán činnosti pro letošní rok, zpráva o hospodaření a zpráva
revizní komise.

Ze zdravotních důvodů odstoupila z funkce předsedkyně paní Dana Chramostová a z funkce pokladníka
paní Květoslava Vaňková. Oběma bylo poděkováno za dlouholetou práci a předány květiny. Novou
předsedkyní byla zvolena paní Helena Havlíčková a pokladníkem paní Ivana Švrčulová. Do funkce
jednatelky byla opět zvolena PhDr. Šárka Menclová, v revizní komisi budou pracovat paní Miroslava
Chválová a Jindřiška Maříková.
Na závěr valné hromady přednesla PhDr. Šárka Menclová přednášku na téma Alzheimerova choroba.
Místní skupina ČČK spolupracuje se sociální komisí obecního úřadu, účastní se akcí v obci, organizuje
zájezdy a výlety díky obětavosti paní Zdeny Patzelové.
Již sedmým rokem se zapojujeme do akce Český den proti rakovině a prodejem žlutých kytiček měsíčku
lékařského přispíváme na prevenci, léčbu a výzkum této zákeřné nemoci.
8. března se sešel nový výbor na své 1. schůzce.
17. března jsme ve spolupráci s OÚ Káraný uspořádali 1. Kavárničku pro starší a pokročilé.
30. března se paní Ivana Švrčulová zúčastní jako delegátka Valného shromáždění Oblastního spolku ČČK
v Mělníku, kam naše skupina spadá a další členky se ten den zúčastní slavnostního vyhlášení „Sestry
roku“ v Hudebním divadle Karlín.
Plánované akce Místní organizace ČČK v roce 2016, které jsou uvedeny též na stránkách OÚ.
22. 3.
Divadlo v Mladé Boleslavi
16.4.
Zájezd do Polska
12.5.
Zájezd
16.6.
Divadlo v Mladé Boleslavi
12.9.
Zájezd do Litoměřic
říjen
Divadlo v Mladé Boleslavi
listopad
Zájezd do Šestajovic – výrobna svíček
Šárka Menclová

Káranská kamera
Na začátku loňského roku přišel s návrhem na Káranskou kameru pan Oldřich Kmoníček, který léta
pracoval jako kameramanem v několika televizích a vytvářel reportáže nejen v ČR, ale také v zahraničí.
OÚ Káraný tento nápad uvítal a tak jste v březnu 2015 mohli zhlédnout na webových stránkách OÚ první
číslo a pak každý měsíc další. Smyslem Káranské kamery je zdokumentovat vše, co se daný měsíc v naší
obci uskuteční a k výběru reportáží je mu ku pomoci redakční rada. Pan Kmoníček je ale tou hlavní
osobou, protože na něm je výběr reportáží, natočení celého dílu, sestřihání, ozvučení. Je to pořádný kus
jeho volného času, abyste se pak každý měsíc mohli podívat na nový díl. Malá statistika: za ten jeden rok
bylo odvysíláno 43 reportáží o celkové délce 186 minut a Káranské kamera měla 7846 zhlédnutí. Těšíme
se na další díly a panu Kmoníčkovi patří náš velký dík.
Kavárnička pro starší a pokročilé
17. března se konala první Kavárnička pro starší a pokročilé. Setkání se uskutečnilo v hospůdce „Galerie
u Kováře“ ve Václavské ulici od 15:00 hodin v salonku, který byl zcela zaplněn. Na začátku setkání
všechny přišla pozdravit paní starostka Barbora Krejčí, která vysvětlila myšlenku tohoto setkání – sejít se,
popovídat si a možná se i svěřit se svými starostmi či problémy. Sešlo se na 29 seniorek a seniorů,
věříme, že se pobavili a že přijdou i příště.
Tato setkání se budou konat každý 3. čtvrtek v měsíci. V dubnu přijměte naše pozvání na 21. dubna, opět
od 15:00 hodin v „Galerii u Kováře“.
Akci bude i nadále zajišťovat Obecní úřad Káraný ve spolupráci s Místní skupinou ČČK.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
19. března se na hřišti TJ konala brigáda na jarní úklid, abychom v brzké době mohli zahájit sportovní
sezónu. Jednalo se hlavně o shrabání velkého množství listí, jeho odvoz, úklid klubovny, úklid okolí
dětského hřiště, fotbalového hřiště a venkovní posilovny. Tenisové kurty připraví na sezónu firma SportTechnik Bohemia, pan Milan Vopička, na vlastní náklady. Jenom velká škoda, že účast brigádníků nebyla
taková, jak jsme očekávali, i když jsme termín oznámili na valné hromadě, pozvánkou ve vývěskách i
vházením pozvánek do schránek. Zase na druhou stranu nás potěšilo pár dětí, které přišly se svými rodiči
a opravdu se snažily pomoci. Kde jste byli rodičové, kteří chodíte na hřiště se svými dětmi po celý rok? A
kde další sportovci? Přitom se jednalo o 3 hodiny práce, většinou o hrabání, nic těžkého. Na závěr jsme
brigádníky potěšili malým občerstvením, což s radostí přijali a my jim aspoň takto poděkovali.
Jiřina Pešková

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

VIII. Káraný po II. světové válce - poválečné dění
bylo stejně hektické jako ve většině obcí a měst v celé ČSR. Jak zmíněno v předchozí
kapitole, ihned od počátku květnové revoluce se zde – nejprve denně, scházel revoluční
národní výbor – později pak týdně a podle dalšího vývoje - až měsíčně - Národní výbor.
Ze zápisů z těchto jednání, řešících spoustu detailů, plyne například: kdo kde může, či
nemůže bydlet, kam se zabavenými věcmi ve vodárně žijících Němců, kdo může a kdo nikoliv
získat osvědčení o národní spolehlivosti a účasti v květnové revoluci. Například jeden ze
žadatelů o tento doklad – v civilu původně důstojník předválečné československé armády takové
potvrzení
nezískal,
protože
v květnových revolučních dnech nesplnil svou
povinnost přidat se k osvobozeneckému
hnutí,
které
zkušené
velitele
nutně
potřebovalo.
Z dalších zápisů lze vyčíst i to, že
v součinnosti s ruským vojskem je třeba v
lesích dohledat skrývající se příslušníky
německé armády, odstraňovat a likvidovat
spousty všude - a zejména v lesích - se
povalující spousty zbraní a aktivní munice, že
je třeba odstranit i zbytky německých Foto: Zbytky německých opevnění na jizerském mostě.
opevnění na mostě (viz foto vpravo). Také bylo
třeba zavést z vodárny pitnou vodu do velkého tábora Rudé Armády, usídlené až do
podzimu v lese - poblíž dnešní osady Arado. Rovněž se – celkem bez problémů - řešilo
ubytování asi pro 20 ruských důstojníků ve zdejších domech a vilkách, protože lidé v nich
viděli své osvoboditele.
Ale velké starosti v té době měli rodičové s námi - místními kluky - když jsme přestali
sportovat a hromadně se vrhli na manipulace se všude se povalující těžkou municí, zbraněmi,
a věnovali se například lovení ryb pomocí útočných granátů, střelbě nejen z kulometů, ale
i pancéřových pěstí, což vyústilo v těžký úraz jednoho ze zdejších mladíků.

Poválečný přechod k běžnému životu nebyl jednoduchý
Protože válka materiálně i ekonomicky vyždímala
celou Evropu, stále ještě 8 dalších let platil ve válce
zavedený přídělový „lístkový“ systém, kdy každé
dítě i dospělí, měl nárok koupit jen limitované
množství veškerých potravin, ale i bot, ošacení, atd.
Že v takových těžkých obdobích se vždy vyskytnou
spekulanti, překupníci i šmelináři, se potvrdilo i
v této době poválečné, a velice to zaměstnávalo
obnovovanou českou policii.
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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