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Jaro pokračuje v nastoupeném trendu – je krásně a
teplo. Nic na tom nemění ani občasné krátké noční
poklesy teplot. Problémem by mohlo být snížení
hladin podzemních vod, za které může sušší počasí
a mizivé množství sněhu v zimě. Hrozící sucho
bude ovšem letos asi trápit celou republiku. Káraný
na tom, díky okolním řekám, ještě nebude zdaleka
nejhůře. Dle předpovědí odborníků se sucha i další
extrémy budou objevovat stále častěji. Naší nadějí
je, že odborníci se v obdobných předpovědích často
mýlí.
Horká nejsou jen současná slunečná odpoledne, ale
také mezinárodní situace okolo Ukrajiny. Po
obsazení ukrajinského Krymu Ruskem a
ozbrojených akcích na východě Ukrajiny, celá
Evropa horečně řeší, jak snížit současnou
energetickou závislost celé Evropy na ruském plynu
a ropě. Zároveň je snaha „potrestat“ Rusko, aby se odradilo od dalších vojenských akcí vůči okolním
státům a přitom ale Evropa nechce ohrozit své silné obchodní vztahy, které v Rusku má.

Lávka do Čelákovic
je těsně před zprovozněním
Osazené zábradlí, vyasfaltovaná příjezdová rampa potvrzují, že slíbené
zprovoznění lávky od 1. května bude dodrženo. Již jen drobnosti chybějící
k úplnému dokončení a oplocený přístup na stavbu zabraňují používání lávky.
Nějakou dobu se bude kolem lávky ještě pracovat, například na veřejném
osvětlení, ale tyto práce již nebudou bránit užívání lávky ze strany veřejnosti.
Jak nás informovala čelákovická starostka, paní PhDr. Zdeňka Tichá,
slavnostní otevření bude provedeno až po dokončení posledních detailů
v sobotu 21.června.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby se konají ve dnech 23.5.2014 od 14:00 do 22:00h a 24.5.2014 od 8:00 do 14:00h. Volební
místnost je v prostorách Obecního úřadu Káraný,Václavská 19, Káraný.
Nezapomeňte si sebou vzít platné osobní doklady (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Zápis do káranské MŠ
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje proběhl zápis do naší mateřské školky. Čísla jsou
neúprosná.
V naší školce se letos uvolnila 4 místa dětí odcházejících do základní školy, další 4 místa byla vytvořena
na základě výjimky, kterou naše školka obdržela. Tato výjimka umožňuje navýšení maximálního počtu

dětí v jednotřídné školce ze standartních 24 míst na 28. Na těchto volných 8 míst se přihlásilo celkem 23
dětí z Káraného a Nového Vestce. Jen káranských je z toho17 dětí.
Je škoda, že při plánování školky před pár lety, tehdy čerství rodiče, nevyužili možnost sdělit obci své
požadavky na budoucí umístění svých ratolestí ve školce.
Celá řada těch, kteří tuto možnost ignorovali, se dnes
zlobí, že nemají možnost dítě umístit. Těžko věřit, že za
necelé dva roky provozu se počet káranských dětí ve věku
3-6 let zdvojnásobí, a rodiče neplánovali, že budou školku
potřebovat. Máme ještě v živé paměti názory, vycházející
z informací rodičů, že se v tak malé obci školka plně
nevyužije a bude problém ji naplnit.
Při zodpovědném přístupu rodičů by například Káraný
neuzavíralo s Novým Vestcem smlouvu o využívání
volných míst ve školce pro vestecké děti. V situaci, kdy
máme plno káranskými dětmi, nemá již smlouva význam. Již v loňském roce se nepodařilo umístit 3 děti
z Káraného a letos jich bude dokonce 9. Jakkoliv potřebu rodičů umístit své potomky ve školce chápeme,
tak vzhledem k prudkému nárůstu místních dětí, bude nutné, aby Nový Vestec řešil problematiku svých
předškoláků vlastními silami. Jak jsme zmiňovali již při loňském zápisu – Káraný se nemůže starat o
předškoláky z okolí a ještě do toho investovat miliony korun ze svého rozpočtu.
PZ

Informace nejen pro cestující autobusovou dopravou
Od 28. dubna 2014 dojde v souvislosti s pokračující rekonstrukcí brandýských ulic
Kralupská, Nádražní a Riegrova k uzavření ulice Kralupská a Pražská. Tato uzavírka se
projeví na všech linkách jezdících na území souměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Všechny autobusové linky budou proto odkloněny ulicemi Tyršova – Zápská – Královická.
Dojde tak ke změně vedení jednotlivých linek !
Linka 406 bude obousměrně mezi zastávkami „nádraží“ a „most“ odkloněna přes zastávky
„Pražská“ (pouze ve směru do Staré Boleslavi) a „U soudu“. Zastávka „Náměstí“ je
zrušena.
Údaje o ostatních linkách najdete na zastávkách a z informací přepravců.

!

Zprávy ze spolků
Kurz vaření
V sobotu 26. dubna se v sále OÚ Káraný uskutečnilo 2. kulinářské odpoledne s šéfkuchařem Pavlem
Menclem. Připravil tříchodové menu, vysvětil potřebné suroviny, jejich přípravu a celý postup vaření.
Přítomní se rozdělili do několika týmů a na připravených vařičích pak nebyl problém pustit se do
vlastního vaření za odborné pomoci Pavla Mencla. Všem šla práce dobře od ruky. O tom svědčilo
naprosté ticho při degustaci všeho, co si účastníci kurzu uvařili a chutnalo ještě víc při pochvale od
samotného kuchaře.
Celé odpoledne vládla příjemné nálada, lidé se bavili a naučili se uvařit jednoduchá jídla s kvalitními
surovinami. A jaké bylo menu? Salát s kozím sýrem, pomerančem a medem, vejce Benedikt a jako
hlavní chod grilovaný candát s chřestem a vařenými brambory.
Všechno velká dobrota. A tak je na místě naše velké
poděkování pro pana šéfkuchaře Pavla Mencla, který všem
přítomným svým kuchařským uměním a milým vedením
připravil krásné odpoledne.
Pokud byste chtěli navštívit jeho Restauraci Kastrol, budete
vítáni. Najdete ji v Praze 5 - Stodůlkách, Ohradské náměstí
1625/2, www.restauracekastrol.cz. Jak řekl Pavel Mencl –
nashledanou za rok na další akci kurzů vaření.

Zájezd do Prahy
Upřesňujeme oznámení o zájezdu po pražských památkách – koná se v neděli 8. června s prohlídkou
Strahovského kláštera, Lorety, Nového světa, Petřínské rozhledny a jejího okolí. Vše s odborným
výkladem průvodkyně Pražské informační služby. Toto je hlavní program, cestou uvidíme samozřejmě
ještě více.
Odjezd v 8,45 hodin od OÚ Káraný a další nástupy na autobusových zastávkách. Přihlášky přijímá Jiřina
Pešková, telefon 739076518.
Zprávy z TJ Jizera Káraný
Stolní tenis
Naši stolní tenisté slaví úspěchy. Družstvo A ve složení Jakub Šejvl, Daniel Čmuhař, Jan Leistner ml.,
Čestmír Duchoň a Jan Jarý vybojovalo postup do Okresního přeboru II. třídy, v jednotlivcích si vedl
nejlépe s umístěním na 1. místě Jakub Šejvl a na 2. místě Daniel Čmuhař.
V únoru letošního roku se 7 dětí zúčastnilo Okresního přeboru mládeže, ve kterém Kateřina Zolmanová
zvítězila ve starších žákyních, Eliška Marečková obsadila první místo v dorostenkách, ve čtyřhrách
starších žákyň zvítězily Kateřina Zolmanová a Barbora Pokorná, ve smíšené čtyřhře staršího žactva
zvítězili Denis Notek a Kateřina Zolmanová.
Gratulujeme za tyto úspěchy hráčům a gratulace a dík také jejich trenérovi, Miloši Zomanovi, který mimo
trenérské práce má k vyřizování veškerou agendu, která je potřebná k účasti v soutěžích a osobně
zajišťuje dopravu na všechny zápasy. K tomu vede celý oddíl stolního tenisu, který k 1.3.2014 má 55
členů, toho 34 dospělých, 3 dorostence a 18 dětí.
Brigáda na hřišti
Děkujeme všem, kteří přišli na brigádu 5. dubna. Taková účast ještě nebyla – sešlo na 60 brigádníků,
kteří za dopoledne dokázali uklidit po zimě listím zapadané hřiště a
provedli některé menší opravy.
Již před brigádou provedla firma Sport-technik Bohemia, s.r.o., pana
Milana Vopičky, výměnu povrchu fotbalového hřiště za nový, a pokud
jste se na hřišti byli podívat, uznáte, že je to paráda. K dispozici je hřiště
všem sportujícím, stejně jako upravené tenisové kurty.
Co se děje na hřišti?
Po posouzení špatného stavu terasy byla provedena její oprava včetně nové izolace a nového povrchu.
Vše prováděla odborná firma a dokončena byla minulý týden. Jednalo se o finančně velmi nákladnou
opravu, proto děkujeme OÚ Káraný za finanční příspěvek, bez kterého bychom tak náročnou opravu
nemohli uskutečnit.
Zároveň byla provedena úprava okolí, srovnán terén a osázen trávou. Prosíme, abyste respektovali zatím
vymezený prostor vedle klubovny, kde je zasetá tráva a šlapáním po ní by se mohl tento upravený prostor
poškodit.
Otevřeno je klubové občerstvení s otvírací dobou:
pondělí - pátek
od 12:00 do 20:00 hodin
sobota a neděle
od 10:00 do 20:00 hodin.
V prostoru vedle fotbalového hřiště jsou zabudovány nové dětské herní prvky, které financoval OÚ
Káraný. Tím se rozšířil prostor pro naše děti. Vždyť co by to bylo za sportovní areál, kdybychom
nepamatovali na naše nejmenší. Věříme, že tuto novinku uvítají rodiče, kteří tam se svými dětmi budou
trávit volný čas. Upozorňujeme, že na všechny dětské prvky je přístup jen s doprovodem rodičů,
nebo jiné dospělé osoby. Jde o zdraví vašich dětí.
Turistický zájezd
Jak jsme slibovali, tak organizujeme turistický zájezd do Lužických hor v sobotu 24. května. Naše
cesta bude začínat u zříceny hradu Svojkov, dále pokračovat Modlivým dolem s několika historickými
památkami a vyhlídkami a cíl bude u skalního hradu Sloup. Celá trasa měří 8 km, je nenáročná pro
všechny věkové kategorie. Přihlásit se můžete u Jiřiny Peškové, tel. 739076518. Čas odjezdu je v 7:00
hodin. Ještě upřesníme při přihlášce a také sledujte plakáty.
Jiřina Pešková

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

Stavba a provoz jizerského mostu
Elegance, lehkost a skvělé posazení do
krajiny z něj vytvořily jeden ze symbolů
pěkné krajiny kolem Káraného i Nového
Vestce. Kromě toho se stal i významným
krokem k rozvoji Káraného.
Z předchozích kapitol víme, že hlavním
spojením z obce, uzavřené do klínu soutoku
Labe a Jizery, byly v historii brody
a přívozy. Ta situace přetrvávala i v době,
Foto z r. cca 1930.Jizera ještě bez
kdy už zde řadu let existovala vodárna pro
mostu a bez Boudy Jizerka.
Prahu, jejíž spolehlivost v zásobování pitnou
vodou byla závislá na včasnosti opravy poruch strojů, nebo potrubí. Díky odporu toušeňských
radních musel být v r. 1910 zrušen záměr na stavbu mostu přes Labe, který měl sloužit nejen
pro potřeby vodárny, ale i veřejnosti. Most ještě nestál ani v době, kdy už bylo značně
rozvinuto sezónní rekreační usidlování Pražáků v chatových oblastech, vilkáchi v nájemních
letních bytech, vyžadujících velké nároky na zásobování. Hostinští i obchodníci museli proto kvanta
zboží dovážet přes přívozy na nosičích bicyklů, nebo větší nákupy koňským potahem. Do Káraného
dovážel zboží koňmo pouze pivovar v Brandýse a toušeňský pekař Hadáček. Stejně tak i vodárenští
museli k obsluze svého rozlehlého zařízení - v Pojizeří i ku Praze - využívat toušeňský nákladní
přívoz.
ZOPAKUJME, ŽE: Hlavním důvodem, proč na podzim roku 1935 investovalo město Praha do stavby
jizerského mostu, bylo zajištění spolehlivosti tehdy jejího jediného zdroje vody. Jednoduše proto,
že zajištění nepřetržitého provozu a spolehlivosti vodárny, bylo limitujícím faktorem pro život
v hlavním městě.

Na starých fotkách je patrný průběh hrubé stavby dodnes elegantního mostu,
zahájené v září 1935 a skončené v prosinci téhož roku – tedy za 4 měsíce!!.
Projektantem a stavebním dozorem mostu, který je dosud odborníky považován
za jeden z architektonicky nejstylovějších v Čechách, byl pan Ing. František
Mencl – patřící mezi špičkové projektanty pražských mostů. Ten, když se
seznámil s půvabem zdejší krajiny, se potom i se svou rodinou stal zdejším
rekreačním usedlíkem.
Stavbu mostu provedla firma Ing. Brázdil a Ing. Ješ za pouhých 351 tisíc
korun československých. Po dohodě obce Káraný s hl. městem Praha a malém
finančním příspěvku obce, byl most na jaře roku 1936 otevřen i pro veřejnost s tím, že zůstal ve
vlastnictví Prahy, ale provozován byl obcí Káraný.
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