Duben se projevil tradičně – aprílové počasí nás
provázelo celý měsíc. Kombinace deště a svítícího
sluníčka nás potěšila krásnou duhou, ranní teploty
kolem 0 C v některé dny zase netěšily řidiče ani
zahrádkáře. Naopak odpolední slunce, s teplotami
blížícími se letním dnům, se líbilo většině z nás.
Jaro se projevuje i zvýšeným množstvím odpadů
v okolí sběrných kontejnerů. Je chvályhodné, že se
stále zvyšuje množství separovaného odpadu na úkor
odpadu směsného. Je však nutné odpad do kontejnerů
ukládat tak, aby zabíral co nejméně místa a
nedocházelo k „naplnění“ celého kontejneru několika
prázdnými krabicemi. Připomínáme také, že poplatek
za odpady je nutno uhradit nejpozději do 30.4.2016.

Rozšíření počtu autobusových spojů na lince 406
Na základě požadavku města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav byl v součinnosti s dopravcem ČSAD
Střední Čechy, a.s. a organizací ROPID zpracován návrh na rozšíření
stávajícího dopravního spojení na lince 406 ve večerních hodinách a o
sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
Nové spoje v pracovní dny jsou navrženy v podvečer s odjezdem ze Staré
Boleslavi v 19:07 hod. s návazností na linky 379 a 367 a druhý, ve 22:27 hod.
s návazností na linku 367 od Prahy a linku 419, která jede z průmyslové zóny
v Brandýse. O víkendu je zřízen nový spoj ve 22:22 hod. po příjezdu linky 367 od Prahy. Všechny spoje
jsou vedeny v celé trase linky až do Káraného a zpět se vrací tak, aby bylo možné opět přestoupit na
autobus směr Brandýs a Praha.
Navržená úprava jízdního řádu bude promítnuta do změn jízdních řádů linky 281406 s předpokládaným
termínem zahájení provozu ke dni 12.06.2016.
Zdroj: www.brandysko.cz

Proběhl zápis do MŠ
Letos přišlo k zápisu do káranské mateřské školky celkem 20 dětí. Z toho 18 bylo z Káraného a 2 z
Nového Vestce. Děti odcházející do prvních tříd zatím uvolnily jedenáct míst, které jsou obsazeny
káranskými dětmi. Přednostně byli přijati předškoláci a potom děti, které získaly nejvyšší počet
hodnotících bodů dle schválených kritérií pro přijetí.
U dvou dětí se čeká na vyjádření, zda zůstávají v mateřské školce, nebo nastoupí do přípravného ročníku
při ZŠ. Je zde tedy ještě teoretická možnost, že by bylo možné přijmout ještě další dvě děti, které jsou
nyní „pod čarou“.
Nad uvedenými čísly se nám opět vybavují pochybnosti mnoha Káraňáků, kteří v době přípravy stavby
naší MŠ před 5-ti lety pochybovali, zda se vůbec podaří školku naplnit dětmi.

Turistické vizitky
Každý Čech rád cestuje. Někdo zná
celý svět a neví, jak to vypadá za
humny, jiný chodí křížem krážem po
České republice. Takový český turista
si chce přivézt ze svých cest malý
suvenýr. Už jako děti jsme si vždy na
rodičích vymručeli nějaký ten lapač
prachu, pamatujete? A protože každý
Čech je i sběratel, tak těch lapačů jsme
doma měli vždy mnoho…. jenže doba
minula, nechceme mít doma spousty
věcí, které stejně k ničemu nejsou a už
vůbec z nich nechceme utírat prach.
Před lety se objevily dřevěné turistické
známky. Úžasná věc! Malá, kulatá, dá
se dát do krabice, na hřebíček na zeď.
Ale zase problém….. pokud člověk
cestuje hodně, i známek je hodně a po
čase nás napadne nerudovské „… kam
s ní?“
V poslední době nejlepší řešení pro
turistu – sběratele turistická vizitka.
Na některém turistickém místě,
kterých je v Čechách už téměř čtyři
tisíce, si člověk zakoupí turistický
deník a první vizitku. ( Vizitka =
samolepka velikosti 9x5 cm, složená
ze tří částí: čárového kódu, fotografie a názvu s malou fotografií do obsahu; postup nalepení je popsán
v deníku.) A pak už jen jezdí a jezdí a sbírá a lepí…. Vizitka se
lepí na levou stranu deníku, na pravou stranu bývá k otištění
razítko, případně si zde turista - pisatel může zapsat pár slov,
která mu po letech připomenou podrobnosti výletu. No, a když
turista deník zcela zaplní, odešle část s čárovými kódy na adresu,
která je v deníku uvedena, dostane zdarma deník nový a je
zaregistrován v systému sběratelů a pak sbírá ještě víc. Více
informací lze nalézt na www.turisticky-denik.cz. Turista
s mobilem si může stáhnout aplikaci Turistický deník, vizitky se
mu načítají automaticky, podle toho, kde se zrovna nachází,
takže mu už žádná vizitka neunikne a garantuji Vám, od přístroje
nezvedne oči, jako naše děti.
I Káraný se zařadilo mezi místa, kde leze vizitky koupit. Máme
vizitky dvě: č.3680 Káraný a č.3684 Soutok Labe a Jizery. Cena
jedné je 12,-Kč a lze je koupit na Obecním úřadě Káraný, v
restauraci u Ferusů, v Hospůdce u kováře a v obchodě paní
Jaroslavy Vaňkové. A protože Káraným prochází i projíždí na
kolech spousta turistů, myslím, že z vizitek budou mít radost.
Markéta Wolfová

Mistryně České republiky z Káraného
Na Mistrovství České republiky ve skocích do vody, které proběhlo 16. a 17.4. 2016
v Brně, vybojovala 1. místo v kategorii „1m – žáci E“ ve svých 8 letech káraňačka
Elenka Schiffová. Zároveň se jí podařilo vyhrát i krásnou stříbrnou medaili
v kategorii 3m. Ve skocích do vody reprezentuje skokanský klub Slavia
Praha (SKS Praha). K úspěšnému sportu patří i náročné tréninky, které
Elenka absolvuje 3x týdně po dvou hodinách.
Blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Zájezd do Prahy
Na 14. 5. (sobota) je připraven zájezd do Prahy po stopách Karla IV. Před Staroměstskou radnicí na nás
bude čekat průvodce Pražské informační služby, který nás po památkách provede s odborným výkladem.
Odjezd v 9:00 hodin od OÚ Káraný a dále po autobusových zastávkách.
Cena zájezdu 50,- Kč, vstupné do památek zdarma.
Přihlášky přijímá Jiřina Pešková, tel. 739076518.

Tenisová školička
V květnu bude zahájena tenisová školička pro děti ve věku od 4 do 12 let na tenisových kurtech TJ pod
vedením trenérky Jany Jánské. Zveme rodiče na informační schůzku na hřiště do klubovny, kde si lze
s trenérkou dohodnout tréninkové hodiny dětí. Schůzka se bude konat v neděli 8. května od 16:00
hodin. Cena za 1 tréninkovou hodinu je 100 Kč. Pokud budete mít zájem o tréninky dětí nad 12 let, nebo
o tréninky dospělých, je to opět na dohodě s trenérkou.
Jiřina Pešková

Stolní tenis
Dokončily se soutěže za ročník 2015 – 16, jak
dospělých tak i dětí.
Děti
V krajské bodovací soutěži jednotlivců, která se
skládala ze šesti kol, se po odehrání
umístily:
Bára
Pokorná
a
Nikola
Fridrichová kolem 70.místa. Této soutěže se
zúčastnilo celkem 174 dětí bez rozdílu věku a
pohlaví. Na základě této soutěže se do
závěrečného krajského turnaje Top 8 starších
žákyň probojovala jak Bára Pokorná, tak Nikola
Fridrichová . V tomto turnaji pak Bára Pokorná
obsadila 6.místo a Nikola Fridrichová 7.místo.
Dohrána byla také všechna kola okresní
bodovací soutěže. Této soutěže se od nás
zúčastnilo během celého ročníku sedm
dětí. Nejlépe si vedly opět hráčky Nikola
Fridrichová a Bára Pokorná, které ve svých
kategoriích obsadily druhá místa. Dále také v této
soutěži obsadilo družstvo mladších žáků/žákyň
druhé místo a na třetím místě skončilo družstvo
starších žáků/ žákyň.
Dospělí
Družstvu A v OP II se nepodařilo udržet v této
soutěži a sestupují do OP III. Družstvo B
skončilo v OP III s ohledem na sestavu na
pěkném 9.místě. Po tvrdém boji můžeme opět pilně trénovat a zdokonalovat se.
Sezóna nám již skončila a budeme se těšit na novou v plné síle TJ JIZERA KÁRANÝ.
Hudečková Michaela

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

Poválečný přechod k běžnému životu nebyl jednoduchý
pokračování
V této době žili lidé i v Káraném ve stejných skromných bytech a domech jako před válkou.
Aby uživili rodinu, pěstovali domácí zvířectvo a využívali i vše, co mohla nabídnout zahrádka.
Stále přetrvával velký zájem o trávu a seno z obecní louky a labských a jizerských břehů.
MNV musel řešit početné žádosti a přidělovat – pronajímat - za úplatu jednotlivé dílce
těchto pozemků. Díky tomu se nikde nevyskytovaly plevely, volné plochy, škarpy i říční
břehy byly čisté, posečené, přístupné, což se velmi hodilo zejména v letní sezóně.
Charakter života v obci byl i nadále vytvářen zemědělskou činností, když sedláci
v prakticky nezměněné předválečné sestavě
osídlení asi 12 zemědělských usedlostí
s pozemky od několika málo až po (odhadem)
15 ha a se stejnou technikou obdělávali své
polnosti a pěstovali zvířectvo, produkovali
mléko, atd. Silnice byly i nadále prašné,
hrbolaté a blátivé.
Zachován samozřejmě zůstal i provoz
vodárny, do jehož vedení se po válce opět
vrátili čeští odborníci. Vzhledem k zásadní
elektrifikaci z konce 30. let ubylo manuálních pracovníků, kteří se dosud museli starat o
denní vykládání obrovských kvant uhlí z vagónů, jeho skladování v areálu vodárny a
transportu do kotelny, ale přibylo odborníků z profese elektro - od inženýrů až po rozvodné
i manuálně pracující specialisty. Poválečným šéfem vodárny se stal úspěšný a oblíbený
odborník Ing. Václav Blažík, který ovšem musel své místo - po roce 1948 - postoupit
dělnickému vedoucímu panu Jaroslavu Bukovskému - předtím dělníkovi při vrtání
vodárenských studní. Spolu s p. Ing. Blažíkem bylo odejito i dalších 5-6 inženýrů, kteří
většinou přešli do velké projektové organizace Hydroprojekt Praha, z velké části
projektující právě pro podnik Pražských
vodáren.
Nový přívoz přes Labe u Čelákovic.
Protože s ukončením prací na regulaci
Labe byla postavena nová cesta směrem
k osadě Grado a tedy i k Čelákovicím, byl
v prostoru dnešní osady Tři duby – naproti
čelákovickému hřišti - postaven nový
přívoz s lodí osobní i nákladní. Zdejší
původní převoz ztrácel svůj dosavadní
význam a pomalu – i s již starým a
nemocným převozníkem J. Čmuhařem, který zde působil od jeho založení (1918) – končil
svou užitečnou činnost.
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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