V průběhu zimy i počátkem jara jsme si docela
zvykli, že letošní teploty jsou nadprůměrné. Proto
nízké teploty v polovině května potěšily málokoho.
V některých lokalitách dokonce květnové noční
mrazy zničily významnou část budoucí úrody ovoce.
Květen přinesl rovněž pozitivní zprávy v oblasti
získávání dotací pro naši obec. Podrobnou zprávu
paní starostky přinášíme v samostatném článku dále
ve zpravodaji.
V květnu byl letos zahájen každoroční svoz
velkoobjemového odpadu prostřednictvím mobilních
kontejnerů. Harmonogram i místa, kde je možné
odpad ukládat, najdete v obecních vývěskách i na
internetových stránkách obce Káraný.

Dotace pro naši obec
Získávání peněz z dotačních titulů není věc jednoduchá. Zájemců je vždy mnoho a peněz málo. Navíc
úspěšné zpracování žádostí není vůbec snadné. Káranští se ovšem těchto komplikací nebojí a již
v minulosti jsme získali celou řadu dotačních peněz. I současná snaha začíná opět přinášet své ovoce.
Požádali jsme paní starostku Barboru Krejčí o přehled nynějších úspěšných žádostí naší obce o dotace.
Pamětní křížek v Pobřežní ulici
Žádost o dotaci na obnovu křížku jsme podali
již loni na Středočeský kraj. Letos jsme to
zkusili znovu a také jsme se o to samé pokusili i
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nakonec byla
úspěšná pouze žádost na MMR. Ministerstvo
tedy podpoří obnovu a přesun pamětního křížku
na lepší místo, kde si nebudou konkurovat
s krásným a chráněným tisem. Cena celé akce
bude vysoutěžena a 70% z ní bude hrazeno
MMR maximálně však 114 tis.
Dopravní automobil pro jednotku SDH
Naši hasiči jsou velmi obětaví a aktivní, tak si zaslouží, abychom je zajistili tou nejlepší
technikou, která se nabízí. To však není levná záležitost. Proto jsme využili nabízených
možností a podali žádost jak na Středočeský kraj, tak na Ministerstvo vnitra ČR. Obě dotace
máme potvrzené. Tedy MVČR našim klukům přidá na novou hasičskou dopravní dodávku 50%
částky ceny automobilu, maximálně 450 tis. a kraj se bude podílet částkou, která ještě není
potvrzena, ale maximálně 350 tis. Momentálně jsme ve stavu potvrzování technické specifikace

s GŘ Integrovaného záchranného systému, tedy ještě nevíme sumu, za kterou vysoutěžíme
nový automobil. Předpokládáme, že částka bude kolem 900 tis.
Realizací nákupu dopravního automobilu dojde ke zvýšení akceschopnosti
jednotky při zásazích. Což je dle našeho názoru důležité v případě vzniku
mimořádných událostí spojených s opatřeními ochrany obyvatelstva, nebo
zásazích vyžadujících nasazení většího počtu členů jednotky, jejich střídání a
logistické zabezpečení.
Mobiliář podle cyklostezky
Již loni jsme se pokoušeli získat finance na rozvoj mobiliáře podle cyklotrasy kolem Labe.
Spolupracovali jsme na projektu s MAS Střední Polabí a městysem Lázně Toušeň. Loni jsme
neuspěli, zatímco v Toušeni ano a před vchodem do parku Skleněné vily, vzniklo odpočívadlo
s dřevěnou hrou Lodě. Ale neklesli jsme na mysli a svou žádost jsme letos opakovali. Získali
jsme od kraje 99 tis. Nyní vybíráme firmu, která nám dodá altán pro cyklisty i pěší, lavičky a
nějaké herní prvky. Obec se bude podílet dalšími 11 tisíci, takže pořídíme i odpadkové koše.
Jedná se o projekt nákupu a následné montáže mobiliáře na celkem dvou místech podél trasy
Euro Velo 4. Místa, která navrhujeme – první cca 500m od lávky přes Labe do Toušeně u
turistických informačních tabulí, a druhá na křižovatce cyklotras Euro Velo 4 - Greenway JizeraNS Krajinou Rudolfa II. Obě místa jsou velmi frekventovaná. Jedná se o výrobky z akátového a
dubového broušeného dřeva, opatřené ochranným nátěrem.
Čistírna odpadních vod
Technologie naší ČOVky už dosloužila a provozovatel naléhá na obec, aby vyměnila
nevyčistiletně zanešená provzdušňovadla a také míchadlo. Při dalším používání již dosloužených
komponentů hrozí, že provoz bude neekonomický a také by mohlo dojít k havárii.
Předpokládaný náklad bude 250 tis. I zde jsme zkusili požádat o pomoc Středočeský kraj.
Zažádali jsme o poskytnutí individuální dotace. Bylo nám vyhověno a nyní čekáme na podmínky,
které nám z kraje přijdou, abychom mohli začít soutěžit dodavatelskou firmu. Pravděpodobný
podíl obce na financování je 10%.
O všech akcích budeme čtenáře Zpravodaje podrobněji informovat po dořešení administrativních i
formálních kroků a vyjasnění všech podrobností.
Zároveň si uvědomujeme, že dalších potřeb je v Káraném celá řada (komunikace, veřejné osvětlení,
dopravní značení atd.). I o řešení těchto problémů bude obec usilovat.
Čarodějnice
A opět tady byl 30. duben, kdy se pálí čarodějnice.
Tomu letošnímu čarodějnickému svátku opět přálo
počasí. Celá louka u Jizery byla zaplněná lidmi a na
tento svátek se asi nejvíc těšily děti, které pokukovaly
po čarodějnici umístěné na vrcholu vatry a nemohly
se dočkat, až poletí. A právě pro děti byla připravena
soutěž o nejhezčí masku. Při přehlídce jsme viděli
nejen čarodějnice, ale i čaroděje a porota pak vybrala
vítěze – letos se jím stala Ema Kuthanová. Připraveny
byly stánky s občerstvením a jejich obsluhy zvládaly
velký nápor žíznivých i hladových.
Celý večer hrála k poslechu a tanci Country folk kapela Prosec. Letošní čarodějnice se
opět povedly a to díky Sboru dobrovolných hasičů Káraný, kteří při přípravě udělali
ohromný kus práce, vždyť je to příprava několika dní, ne-li týdnů, aby vše bylo
zajištěno a mohlo proběhnout na jedničku. A to se povedlo, jako vlastně každý rok. Děkujeme.

Návštěva senátu
V pátek 29. května uspořádal OÚ Káraný a OÚ Nový Vestec, na pozvání paní senátorky Veroniky
Vrecionové, zájezd na prohlídku Senátu ve Valdštejnském paláci. Její pozvání vzniklo při její účasti na
našem Masopustu, kterým byla nadšená a na který ráda vzpomíná.
Z autobusu jsme vystoupili na Klárově a prošli Valdštejnskou ulicí
k hlavnímu vstupu do senátní budovy, kde na nás na malém
nádvoří čekala průvodkyně. S tou jsme vstoupili do Valdštejnské
zahrady, kde prohlídka začala v sala terreně, otevřené stavbě, která
původně sloužila k pozorování zahrady. Nyní slouží k různým
kulturním akcím. Dál jsme pokračovali cestou podél celé zahrady
se spoustou soch a průvodkyně nás seznámila s celou historií
zahrady a přilehlého paláce, který nechal vystavět jako své reprezentační sídlo vévoda Albrecht Václav
Eusebius z Valdštejna v letech 1623 až 1630. Po skončení prohlídky zahrady nás průvodkyně odvedla do
Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát ČR. Prošli jsme všechny nádherné sály, jejich nynější podoba byla
dokončena rozsáhlou rekonstrukcí v roce 1998. Pak už nás uvítala paní senátorka Verecionová, která nám
představila práci senátu a seznámila s jeho nejbližšími úkoly – zákony, které přijdou v nejbližší době
k projednání. Poté se rozvinula debata a paní senátorka odpovídala na četné dotazy přítomných. Po
občerstvení jsme opustili Valdštejnský palác a cestou zpět jsme ještě navštívili Fürstenberskou zahradu,
jejímiž terasami jsme vystoupali k Zámeckým schodům, pokračovali k vyhlídkovým místům Pražského
hradu s krásným výhledem na Prahu. Nádherné slunečné počasí nám ukázalo, že naše Praha je opravdu
zlatá.
A pak už nás čekala spokojená cesta domů.
Zprávy z TJ Jizera Káraný
8. května proběhla na tenisových kurtech schůzka trenérky Jany Jánské s rodiči, kteří měli zájem zapsat
děti ve věku od 4 do 12 let do tenisové školičky. Tato školička bude probíhat několikrát týdně.
Přihlášených je 20 dětí, ale svoje dítě můžete přihlásit i po této informační schůzce. Ohlasy jsou zatím
velmi příznivé a my máme radost, že i děti jsou spokojené. Jenom doufáme, že jim to nadšení vydrží.
Kontakt na trenérku Janu Jánskou v případě, že byste ještě chtěli přihlásit svoje děti: telefon 776698786.
Po stopách Karla IV.
V sobotu 14. května jsme dopoledne odjeli do Prahy, abychom se zúčastnili oslav 700. let od narození
Karla IV. Měli jsme v úmyslu prohlédnout si památky, u kterých byl jako zakladatel právě Karel IV. Na
Staroměstském náměstí u Pražského orloje na nás čekala průvodkyně Pražské
informační služby, která nás seznámila s celou trasou a kde nás pozdravil sám Karel
IV. úvodním slovem. Pak už jsme se vydali ke Stavovskému divadlu, na Havelské
náměstí, Uhelný trh. Tak jsme se dostali na Nové Město, které Karel IV. začal
budovat v druhé polovině 14. století. Byl to velkolepý projekt císaře a krále Karla IV.
a Nové Město bylo prvním městem, které vznikalo na základě přesného
urbanistického plánu. Za to si Praha získala obdiv ostatních evropských měst a stala se
centrem dění Evropy. Byla tu i koncepce Nebeského Jeruzalému, pomyslného kříže
sestaveného z přesného budování významných kostelů.
My jsme
s průvodkyní pokračovali na Karlovo náměstí, k Apolináři, na Karlov a
prohlédli si tři velmi významné kostely: kostel sv. Kateřiny, kostel sv.
Apolináře a kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého, které byly
výjimečně v tyto dny otevřeny. A to nebyl konec naší velké procházky.
Ještě zpět jsme došli, nebo dojeli na Kampu, prošli jsme si venkovní
výstavu o životě Karla IV., Karlův most a zpět na stanoviště autobusu u
Masarykova nádraží. Co si budeme říkat, prošli jsme se pořádně a asi
nebyl nikdo, kdo nepřiznal, že je uchozený. To jsme byli všichni. Ale byla
to jedním slovem velká nádhera.
Celou tuto procházku pro nás připravila a zajistila paní Nora Dolanská,
ředitelka PIS a jí díky za krásný zážitek. Poděkování patří také paní
průvodkyni, která nám toho cestou tolik povyprávěla. Stejně je Praha
nejkrásnější, s tím souhlasili všichni účastníci tohoto jedinečného výletu.
Jiřina Pešková

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

Nové dělení katastrů po regulaci
Protože po tomto zásahu se změnily celé krajinné
úseky (což opět připomíná tato mapa), pak došlo
k dohodě mezi Káraným, Čelákovicemi a Toušení, že
hranice katastru jak v regulovaném úseku, který
protnul bývalý Ostrov u Čelákovic, tak v nedotčeném
úseku Toušeně, bude hranici mezi obcemi tvořit
koryto Labe. S tím souvisí i převedení území
tzv.“Malé Toušeně“ ke Káranému. Konkrétně šlo o
celou levou část dnešní Jizerské ulice a všechny
domy od rohu Jizerské a Hlavní, směřující k Labi a
k Toušeni. Viz barevný obdélník na mapě, zahrnující i
veškeré pozemky mezi Labem a Jizerou. Tím se odstranily komplikace ve správě obcí. Ale vlastníky
pozemků v oblasti polností, zvaných Polabsko, zůstali i dosud většinově toušeňští občané.
Poznámka o důležité změně v životě Káraného, zavedení autobusové dopravy
Díky zavedení autobusové dopravy do Brandýsa n/L se změnila orientace života obyvatel Káraného. Cesty do škol, k lékařům,
spořitelen, obchodů, apod. se začínaly odkloňovat – od Toušeně, Čelákovic. Ale přesto, stále ještě několik let, byli někteří Káranští
z menší části orientování k původním střediskovým obcím.

Poválečné oživení spolkové činnosti
Jakmile
došlo
ke
konsolidaci
nejzákladnějších
poválečných starostí, hlásili se ke slovu Sokolové, kteří
chtěli obnovit svou činnost v sále hospody U Hájků.
Zahájili pravidelná cvičení všech složek, ale protože jim
bylo za války zabaveno tělocvičné nářadí, které nestačili
poschovávat, neměli to jednoduché. Byl oživen i dříve zde
aktivní ochotnický soubor, jehož první řada představení
se zabývala tím, co se lidem v myšlenkách stále ještě v
hlavách vracelo z válečných dob, dokonce i se zatýkáním a
životem v koncentrácích. Teprve o něco později někdy
v roce 1947 se vraceli k lehčím a veselejším žánrům, jako například k úspěšné zpěvohře „Českých
mlýnů“ (viz foto).
Hasičům, předválečná výstroj zřejmě zůstala zachována. Podle zprávy jednatele hasičů pana
Václava Mráze, pronesené v r. 1992 k historii hasičského sboru: …během let 1938 – 1945 činnost

sboru poněkud ochladla. Zápisy nejsou žádné, takže se předpokládá, že činnost byla minimální.
V roce 1947 byly provedeny nové hasičské volby. Do výboru byli navrženi tehdy mladší členové Karel
Páral a Karel Rauš. (Na foto vlevo K. Páral, vpravo K. Rauš) Na přelomu
40. a 50. let 20. století se sbory hasičské měnily na sbory požárníků.
V roce 1949 byl na ONV (Okresním národním výboru), ustanoven
pracovník CO (civilní obrany) a požární obrany s cílem skloubit zájmy a
potřeby státu a sboru hasičů.
Obnovení knihovny. Aby zachovala svou původní úroveň, tak tehdejší
obecní knihovník pan František Křivánek vracel a doplňoval do knihovny
mnohé poschovávané knihy, které za války byly na indexu a Němci se je chystali zlikvidovat.
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