Říjnové počasí se vrátilo k normálu. I když denní
teploty běžně dosahovaly více než 10C, tak deštivé
dny i mlhavá rána jasně připomínají, že podzim je
v plném proudu. Konec „letního času“ navíc přináší
krátká odpoledne, při nichž již mnoho příprav na
blížící se zimu nestihneme.
Že se káraňáci na zimu připravovali, jasně dokládají
kouřící komíny, jejichž počet narůstá s každým
chladnějším dnem. Jen doufejme, že příprava
zahrnovala nákup kvalitního uhlí nebo palivového
dřeva, ať si vzájemně neotravujeme životy
jedovatými zplodinami, které vznikají při pálení
plastů a jiného odpadu.
Po krajských volbách čeká Středočeský kraj výrazná
politická změna. Jestli to poznáme i ve zlepšení stavu
silnic, veřejné hromadné dopravy, zdravotní péče,
kultury a dalších oblastí, které se řeší na krajské
úrovni, to se teprve uvidí.

Podzimní volby
Tak, jako již mnohokrát v minulosti, i v letošních krajských
a senátních volbách byly výsledky naší obce odlišné od
celkového výsledku. Zvítězila zde ODS a za ní s odstupem
hnutí ANO2011, následované hnutím Starostové a nezávislí.
Také v Káraném se projevila nechuť lidí k politice a volební
účast 31,93% byla pod celostátním průměrem pro krajské
volby. O mizivé účasti ve volbách senátních se ani nemá
cenu zmiňovat. Celostátní účast pouhých 15,38% voličů již
zarazila i otrlé české politiky.
Při pohledu na uvedená čísla lze chápat, že ani vítězové
nemají až tak velký důvod k oslavám. Jejich triumf kalí fakt,
že k jejich úspěchu vlastně stačilo pouhých 7,28% všech
oprávněných českých voličů. V příštím roce budou důležité
volby do Poslanecké sněmovny ČR. Pokud se některé straně
podaří přesvědčit voliče, aby jen nenadávali po hospodách,
či kavárnách, ale raději přišli volit, můžou se ostatní dočkat
nemilého překvapení. Zkušenosti ze zahraničí dokládají, že
zejména radikální strany mnoho dřívějších „nevoličů“
dokáží přesvědčit a úspěšně pak zamíchat politickým děním
ve své zemi.
Pro úplnost uvádíme, že v senátních volbách v Káraném s výrazným náskokem zvítězila kandidátka za
ODS, senátorka Veronika Vrecionová.

Jen pro upřesnění: sdružení nezávislých kandidátů, kteří jsou zvoleni do zastupitelstva obce Káraný, není
součástí žádného politického hnutí či strany. Politické hnutí Starostové a nezávislí, stejně jako ostatní
politická hnutí či strany mají své členy, sekretariáty, společné financování atd. . „Sdružení nezávislých
kandidátů“, která se účastní zejména komunálních voleb, jsou skupiny nezávislých soukromých osob,
většinou bez jakékoliv stranické příslušnosti, kteří se domluvili na společné kandidátce. Tolik
zjednodušené vysvětlení, protože se toto často zaměňuje a občané se nás na to ptají.

Oprava ulice Komenského
Představitelé obce se snaží o stálé zlepšování životních
podmínek v obci. Mezi to patří i opravy povrchů místních
komunikací, zejména ulic v zastavěné části obce.
Tentokrát byla provedena oprava zpevněné části ulice
Komenského. Ulice byla opravena za pomoci
uválcovaného drceného asfaltového recyklátu.

Vítání občánků
23. října proběhl na OÚ Káraný slavnostní akt vítání nových káranských občánků, narozených
do 30. 6. 2016.
Po přivítání a úvodním slově starostky obce
Káraný, Barbory Krejčí, předstoupily před
přítomné děti z Káranské školky, které svým
roztomilým vystoupením přispěly ke slavnostní
chvíli. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a
byly jim předány malé dárky s pamětní mincí.
Letos jsme do Káraného přivítali Michaelu
Dostálovou, Tonyho Nikodýma, Viktora
Noska, Sofii Rychovou, Pavla Králíka a Natálii
Hořejší. Přejeme jim a jejich rodičům hezký a
spokojený život v Káraném.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Den seniorů
1. říjen je vyhlášen od roku 1998 Mezinárodním dnem seniorů. Tento den připomíná, co společnosti
přináší staří lidé. Pro svoji životní zkušenost a moudrost by senioři měli být pro společnost inspirací a
zůstat, pokud to zdraví dovolí, aktivní. Podle zákona o sociálních službách se mezi seniory počítá člověk
starší 65 let, to je mladší senior a od 80 let, starší senior.
V neděli 2. října odpoledne se sešlo na hřišti TJ Jizera Káraný 36 seniorů z Káraného a Nového Vestce.
Senior Jiří Weisgerber, spolu s dalšími, připravil pro účastníky 5 soutěží, u kterých se všichni výborně
pobavili a rozcházeli se s pocitem příjemně stráveného času. Díky za dobrý nápad.
Strašidlovačka
Ta letošní se konala 22. října. Když jsme
přemýšleli kolikátý je to ročník, zjistili jsme, že
první Strašidlovačka se konala 7. listopadu 2009.
Letošní je tedy v pořadí osmá, opět ve spolupráci
s Miniškolkou Lumpík. I když těsně před
zahájením začalo poprchávat, přece jenom si
počasí dalo říct a dopřálo nám, a hlavně dětem,
zůstat v suchu. Byla by škoda, kdyby jejich
krásné kostýmy musely zakrýt pláštěnky. Děti
přivítaly tři čarodějnice, které program uvedly
uvítací scénkou a pozvaly děti k soutěžím. Když
se setmělo, přišla na řadu nejvíce očekávaná

stezka odvahy. Cesta byla vyznačena svíčkami a rozsvícenými dýněmi, blízko kterých byla strašidla,
která děti trošičku strašila. Zúčastnilo se 120 dětí a stezku prošla většina z nich.
Některé děti přinesly krásně vyřezané dýně, které byly vystaveny a na základě hlasovacích lístků byla
vyhlášena ta nejhezčí. Na závěr dostaly děti nafouknuté balónky a hromadně je vypustily vzhůru. A
potom už všechny čekal táborák, buřty, teplý čaj a spoustu sladkých upečených dobrot od maminek.
Program připravily učitelky z Miniškolky Lumpík, Markéta Šmídová a Šárka Menclová z TJ Jizera a
další pomocníci, kteří asistovali při soutěžích. A tady je na místě malé postesknutí: „Kde jste schovaní vy,
mladí rodiče? Vaše pomoc by byla také velmi vítána. Vždyť to děláme pro vaše děti.“
Jiřina Pešková
Začátek sezóny stolního tenisu 2016 /2017
Nahlášená máme tři družstva : A a B muži do okresního
přeboru 3.třídy, kde ale startuje i naše mládež a ženy.
Družstvo A - se třemi výhrami vede tabulku.
Družstvo B - je na 6.místě v tabulce, což jsou krásné
úspěchy oproti minulé sezóně.
Družstvo žen - divize ženy - dne 9.10. se odehrál první
turnaj divize žen. V našem týmu jsou hráčky: Nikola
Fridrichová, Eliška Marečková, Michaela Hudečková,
Bára Pokorná. Soupeři k nám přijeli z Králova Dvora
v jejichž týmu byla silná konkurence a zápas pro nás
skončil prohrou 0:10. Tento tým se dal dohromady před
měsícem, tak uvidíme, jak to bude do budoucna.
Mládež začala republikovým turnajem v Praze. Byl to velmi kvalitní turnaj. Povedlo se vyhrát pár setů a
jeden zápas ve čtyřhře. Účastnily se Nikola Fridrichová a Bára Pokorná.
Krajský bodovací turnaj - Vlašim. Zatím jsou odehrané 2/5 turnajů. Na prvním turnaji skončila, bez
rozdílu věkových kategorií a pohlaví ze 148 účastníků, Bára Pokorná na 52. a Nikola Fridrichová na
56.místě. Tento turnaj vyhrál náš odchovanec Jakub Šejvl, který hraje v současné době za Brandýs nad
Labem. Na druhém turnaji se Pokorná s Fridrichovou umístily kolem 46.místa. Další hráčka, Aneta
Mrázová, skončila pokaždé kolem 110.místa.
8.10. se konal Okresní bodovací turnaj v Čelákovicích, byl to první z pěti turnajů. V kategorii starších
žáků/žákyň obhájila Bára Pokorná 1.místo a Nikola Fridrichová obsadila 4.místo. Tohoto turnaje se také
zúčastnili: Aneta Mrázová, která skončila na 5.místě a Bedřich Pivoňka, který vybojoval 18.místo.
Michaela Hudečková

Připravujeme:
Dětský bazárek
V sobotu 5.listopadu od 14:00 hodin se v tělocvičně OÚ Káraný bude konat 6. Káranský bazárek
s oblečením, hračkami, knížkami, sportovními potřebami pro děti i dospělé.
26. listopadu od 14:00 hodin Káranské vánoční trhy v tělocvičně OÚ Káraný a hasičské zbrojnici.
Hasiči připraví zabíjačkové pochoutky a v tělocvičně budou prodejní stánky s různým adventním a
předvánočním zbožím. Přijďte něco nakoupit, i tady si určitě vyberete hezké vánoční dárky. V 17:00
hodin bude rozsvícen vánoční strom před OÚ Káraný s vystoupením dětí z Káranské mateřské školky.
Pořadatelem je Obec Káraný a Sbor dobrovolných hasičů Káraný.
Blahopřání
Na začátku prosince se dožívá životního jubilea paní Zdena Patzelová, která za Místní
skupinu Českého červeného kříže připravuje již mnoho let celou řadu zájezdů, ať
poznávacích, divadelních, či výletů do Polska. Její životní optimismus a elán ať je nám
příkladem.
Milá paní Patzelová, děkujeme vám za všechny vámi připravené a uskutečněné akce, máte
náš obdiv! Přejeme do dalších let zdraví, štěstí, spokojenost a ať se vám i nadále daří.
Jiřina Pešková

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

50. léta – nová správa obce: přístavba obecního úřadu a opravy silnic
Datované fotky od pana Úrubka dokládají, že kolem roku 1957 byl svépomocí – brigádnicky rekonstruován obecní úřad,
a přistavěna slavnostní síň
pro vítání občánků a
svatby, ale také nová
hasičská zbrojnice, v pravé
části prostřední fotky.
Také některé silnice, na
jejichž
úpravu
se
v předválečných letech už
nedostalo, byly v polovině
50. let brigádnickou prací
vyštěrkovány a uválcovány
– a možná už tehdy snad
alespoň
některé
úseky
i asfaltovány.
Přece jenom obcí jezdilo
již více aut, traktorů apod., takže bylo potřeba eliminovat
problémy s prachem a blátem.
Zase - s pomocí fotek p. Úrubka - mohu uvést, že práce
probíhaly svépomocí, brigádnicky, většinou o sobotách.
Zachycují rozvoz a ruční pokládání hrubého spodního štěrku v západním úseku ulice
Václavské a kolem vodárny, (kde v sousedství silnice je na fotce ještě patrná část
sokolského hřiště, později zastavěného sodovkárnou-viz níže). Pomáhal i parní válec, který
pak štěrk zaválcoval.
Dalším objektem, kterému
byla - soudě podle fotek zřejmě
věnována
velká
pozornost,
byla
stavba
kravína
v prostoru
„Na
Ladech“. Fotka zachycuje již
hotový objekt v provozu,
který však byl cca od konce
80. let nevyužíván. Zbourán
byl až kolem r. 2000.
V místech této někdejší velké zemědělské stavby se - podle územního plánu obce z r. 2000
– již od r. 2009 rodí nové vilové osídlení.
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