Letošní horké léto se odrazilo i v měsíci září. Velkou
část měsíce bylo krásné počasí s nadprůměrnými
teplotami, které v některých dnech dosahovaly
dokonce tropických hodnot. Ke konci září sice
teploty výrazně poklesly a dorazily k nám i srážky,
které byly občas vydatné, ale i tak si na chladné
počasí stěžovat nelze.
Česká republika se připravuje na říjnové volby, takže
média a reklamní plochy jsou plné politiků, kteří
náhle prozřeli a mají pro nás báječné recepty na
vyřešení všech doposud neřešených problémů
v duchu hesla „Slibem nezarmoutíš“.
O volbách slyšíme i ze světa – volby v Rusku,
zemské volby v Německu, prezidentské volby ve Spojených státech… Jestli některé z nich budou mít vliv
i na nás, to teprve uvidíme.

Vítání občánků
V neděli 23.10.2016 přivítá paní starostka nové občánky. Mezi káraňáky se zařadí děti, které se
v obci narodili od 1.7.2015 do 31.8.2016. Tato tradice byla obnovena v 90.tých letech ještě v
původních prostorách bývalého úřadu. Od té doby se tato milá událost pravidelně opakuje. S
pásmem veršíků pro nové kamarády vystoupí děti z mateřské školky.

Podzimní volby
Ve dnech 7. a 8. 10. 2016 proběhnou volby do zastupitelstva Středočeského kraje a 1/3 Senátu ČR.
Volby se tradičně konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování probíhá v pátek od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek 30.9.2016 do 16:00 h.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa 5.10.2016 do 16:00 h.
Žádosti se osobně podávají na obecním úřadě Káraný, odbor evidence obyvatel. Veškeré informace k
žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů podává paní Jana Štěpánová, email: obeckarany@seznam.cz tel.: 326 991 530.

Svoz nebezpečného odpadu
Mobilní sběrna nebezpečného odpadu bude přistavena v sobotu 15.10.2016:
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

Noční klid – významná změna pravidel
Od 1.10.2016 se mění pravidla pro pořádání společenských i soukromých akcí, při nichž by docházelo
k rušení nočního klidu. Přinášíme vám stručné odpovědi na základní otázky.
Co nového přináší novela zákona o přestupcích?
Novela mění ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu. Ustanovení § 47 odst. 6
zákona o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může
obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu
prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu
kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky (OZV).
Co lze považovat za rušení nočního klidu?
Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního klidu, které jsou
způsobilé porušit, nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek. Typicky se jedná například o hlasité
hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu, nebo způsobování hluku jinou činností.
Jak postupovat při vymezení výjimečných případů, kdy chce obec dobu nočního klidu zkrátit?
Obec na základě místních zvyklostí zahrne akce celoobecního významu do OZV následujícími způsoby:
1) konkrétním datem, 2) datovatelným obdobím (například velikonoční svátky, 3) událostí, jejíž datum je
vzhledem k místním tradicím předvídatelné (například Vinobraní).
V průběhu roku, pokud bude pořadatel připravovat konání konkrétní akce (doposud neuvedené v OZV), u
které předpokládá pokračování i po 22. hodině včetně hlasité produkce či projevů účastníků narušujících
noční klid, sdělí tuto skutečnost obci v dostatečném předstihu tak, aby na nejbližším zasedání mohlo
zastupitelstvo obce rozhodnout o rozšíření seznamu akcí (v příloze OZV), u kterých dochází ke zkrácení
doby nočního klidu.
Jaký hrozí postih v případě, že konkrétní akce není stanovena ve vyhlášce obce?
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité
akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné
v rámci přestupkového jednání. Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí,
b) pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč
c) zákaz činnosti,
d) propadnutí věci,
e) zákaz pobytu.
zdroj: www.mvcr.cz

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Káranské divadlo
27. srpna a 2. září předvedli na naší
letní scéně herci káranského divadla
představení „Noc na Káranštejně“.
Poprvé za 14 let, co se v Káraném
hraje ochotnické divadlo, jsme se
vrátili ke hře, kterou jsme nastudovali
a sehráli již v roce 2010. Bylo to také
pro to, že jsme tím chtěli připomenout
700. výročí narození Karla IV. Pokud
jsme si mysleli, že naše nastudování
jenom oprášíme a bude se nám
snadněji zkoušet, tak to byl omyl. Přece jenom šest let je dlouhá doba, aby nám texty zůstaly v paměti a
tak se opět zkoušelo 2x týdně. Letošní nastudování doznalo některé změny v obsazení. Tři naši herci
z různých důvodů nemohli hrát. Ale měli jsme štěstí – do souboru přišli noví zájemci s chutí si zahrát a
prvotní problém s obsazením byl hned vyřešen. Před šesti lety hrál roli malého kluka Dan Klouda,
kterému tehdy bylo 10 let. Teď už je z něho mladý muž, divadlu se i nadále věnuje a letos si zahrál
jednoho ze zbrojnošů. Jeho roli převzal pětiletý Lukáš Bula, náš nejmladší herec, který sklidil největší
potlesk. Kdo ví, třeba se jednou na naše mladé herce půjdeme podívat do velkého divadla. Obě

představení byla „vyprodána“, což je pro náš soubor vždycky ta největší odměna. Děkujeme. A velký dík
celému souboru – hercům a celému technickému týmu.
Káranské sportovní hry
28. srpna se na hřišti TJ konaly Káranské sportovní hry, které jsou součástí celostátní akce České unie
sportu pod názvem „Sportuj s námi“. I přes velké vedro a teplotní rekord se sešlo na této akci 115 dětí,
které soutěžily v různých sportovních disciplínách. Soutěže pro děti připravili také káranští hasiči.
Naše poděkování patří členu TJ Jizera Káraný, panu Jiřímu Weisgerberovi, který má velké zkušenosti
s organizací dětských soutěží a pro tento den zapůjčil a instaloval 18 zajímavých soutěžních disciplín pro
všechny zúčastněné děti různých věkových kategorií.
Oblíbenou soutěží byla střelba na terč ze vzduchovky, kterou tradičně připravují Bohumil Ulman, Jiří
Peška a Václav Kolerus. Děkujeme jim za zajištění všeho potřebného.
Spolupráce s Policí ČR je tradiční součástí celého odpoledne díky pluk. Švrčulovi. Letos byly předvedeny
výcvikové ukázky sebeobrany, zneškodnění pachatele, poskytnutí první pomoci, ukázky policejní
výstroje a výzbroje a vozidla dopravní policie.
Novinkou byla ukázka třídění odpadů z domácností. Děti si mohly prohlédnout vozy pro svoz odpadu a
vyzkoušet svoje znalosti s tříděním.
Děkujeme našim hasičům, kteří kropili vodou hřiště
před zahájením a vodní sprškou osvěžovali děti a
dospělé, takže všichni to abnormálně horké počasí
přečkali ve zdraví. Pěna a skákací hrad byly
očekávané atrakce na konci odpoledne.
Obětaví i znavení byli asistenti jednotlivých soutěží,
vždyť stát a pohybovat se několik hodin na
rozpáleném trávníku byl velký fyzický výkon.
Děkujeme všem, kteří pomohli – bez vás by to nešlo.
Doufáme, že příští rok se do akce zapojí také
asistenti mladších věkových skupin.
Celý areál i okolí bylo perfektně připraveno správcem Františkem Kejmarem, Alenou Kejmarovou a
Miroslavem Smolíkem. Ozvučení a výběr hudby zajistil Josef Hašek. Snad byly spokojeny děti i jejich
rodiče, my jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Rádi přivítáme zájemce o spolupráci a organizaci pro
příští rok a ještě jednou moc děkujeme celému týmu dobrovolníků.
Na webových stránkách OÚ Káraný budou uveřejněny fotografie z této akce a na reportáž se budete moci
podívat v Káranské kameře.
Šárka Menclová
Přehled cvičebních hodin v tělocvičně OÚ Káraný
pondělí
19:00 – 20:00 hod
Pilates - vedoucí cvičení Kateřina Jansová
úterý
17:00 - 18:00 hod rodiče a děti - vedoucí cvičení Jitka Novotná
18:00 – 21:00 hod
stolní tenis - soutěžní hráči
středa
17:00 – 18:00 hod
stolní tenis - mladší žáci, žákyně
18:00 – 19:00 hod
stolní tenis - starší žáci, žákyně, dorost
19:00 – 21:00 hod
stolní tenis - soutěžní hráči
čtvrtek
18:00 – 21:00 hod
stolní tenis - dospělí,
trenéři stolního tenisu Miloš Zolman, Jan Jarý
19:00 - 20:00 hod Power jóga - tělocvična OÚ Nový Vestec
pátek
17:30 – 18:00 hod
kondiční aerobik - vedoucí cvičení Šárka Menclová
18:00 – 19:00 hod
zdravotní cvičení - vedoucí cvičení Šárka Menclová
sobota
09:00 – 13:00 hod
stolní tenis - soutěže
neděle
19:00 – 20:00 hod
Power jóga - vedoucí cvičení Petr Zahálka
Akce v říjnu:
2.10. (neděle) od 15:00 do 17:00 hod jsme na hřišti TJ připravili Setkání seniorů z Káraného a Nového
Vestce. Program je připraven.
22.10. (sobota) od 16:00 hod – Strašidlovačka pro děti se soutěžemi, táborákem, opékáním buřtů. Pokud
maminky něco dobrého upečou a přinesou s sebou, určitě to bude další radost pro děti.
Jiřina Pešková

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

Rok 1946: společenská i politická polarizace společnosti - pokračování
Proměna správy vodárny. Jak jsem již naznačil, i zde došlo ke změnám personálním, když
z jejího vedení byli odvoláni všichni inženýři a nahrazeni tzv. dělnickými vedoucími.
Sokol zde ještě existoval a působil do cca roku 1952 –v četně cvičení, divadel a plesů - než
byl celostátně zrušen.
Poznámka. Sumárně řečeno: ideje a ideály sociálně spravedlivé společnosti, kvůli kterým
většina obyvatel v roce 1946 zvolila do vedení státu stranu, hlásající ideje o sociální a
všeobecné spravedlnosti, však krátce na to byly – jak už to u společenských převratů bývá odsunuty na úplně jiný směr. Těžko hledat příčiny, proč např. musela být likvidována
kategorie drobných živnostníků, nabízející dosud lidem kvalitní služby ve všech odvětvích,
atd. Ale je zřejmé, že zásadní vliv na zmíněné události v polovině 20. století měl zejména
tlak Sovětského svazu. Znovu se potvrdilo, že malá česká země uprostřed Evropy se i
v polovině 20. století - stejně jako v historii mnohokrát dostala do područí velkých
sousedních mocností. Tentokrát z východu, kde jak známo většina lidí ještě na počátku
20. století žila ve středověkých podmínkách, lidé byli negramotní, hladoví, bydlící
v zemljankách bez vzdělání. Což mj. mělo odpovídající vliv na zvláštní způsob chápání
života, bohužel však přenášeného i do rozhodování o „novém“ způsobu života v celém tzv.
východním bloku včetně ČSR. Stupňující se studená válka s blokem západním - v té
vyhrocené době akutně hrozící další skutečnou III. světovou, atomovou válkou - byla - až
cca do konce 80. let - plná oboustranného zbrojení, špionáží, podezírání, odposlechů,
obviňování i nespravedlivých trestů uvnitř jednotlivých politických bloků, ale zvláště v tom
východním, což tvrdě a nespravedlivě zasáhlo i do života mnohých lidí v ČSR.
Kdo obec Káraný po roce 1948 spravoval? Z posledního záznamu
obecního zastupitelstva z listopadu 1947 je zřejmé, že až do února
1948 zde starostoval již zmíněný pan Josef Prošek. Jen z doslechu –
bez záruky - vím, že ve vedení obce měl v roce 1948 po Josefu Proškovi
působit člověk snad jménem Karel Cmunt (?). Následně - kromě možná i
jiných lidí - už prokazatelně nějaký čas řídil MNV pan Josef Rupeš
z ulice V zátiší, jehož fotografii (s rekvizitou na hlavě) - jsem „vytáhl“
ze skupinových fotek ochotnických představení, kde často -v době
těsně poválečné - hrával. Další informace je o tom, že následně (snad od
roku 1952) vedl obec jako předseda MNV pan Václav Kuthan, dělnický
vedoucí provozu vodárny (viz foto), který se objevuje na většině
fotografií z následných obecních staveb, například z přístavby
obecního úřadu, opravy silnic i stavby kulturáku.
Jeho funkce předsedy skončila až po sloučení Káraného s Novým
Vestcem v roce 1964.
O tom v dalších odstavcích.
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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