I listopad si ještě udržel denní teploty kolem 10C.
Při jasných nocích, však rtuť teploměru klesla i pod
bod mrazu, a některá rána tak byla pro řidiče
zpestřena o škrábání čelních skel automobilů.
Některé příjemně teplé noci byly naopak vyváženy
inverzními mlžnými dny a ordinace praktických
lékařů se začínají zaplňovat pacienty s virovými
onemocněními.
Před káranským obecním úřadem se již objevil posel
adventního času – vánoční stromeček. Přes teplé
počasí si tak nejen děti začínají uvědomovat blížící se
vánoce a očekávaná vánoční překvapení pod
stromečkem.
O překvapení v poslední době ale vůbec není nouze. Média nám je zprostředkovávají velmi často:
překvapivý vzestup radikálních politiků v německých volbách; překvapivý odchod Velké Británie
z Evropské unie; překvapení v podobě vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených
státech; překvapivé vypadnutí bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho v prezidentských
primárkách… Politici i běžná média jsou stále z něčeho překvapeni. Možná je to proto, že už dlouho
neposlouchají to, co jim běžní lidé dávají již léta najevo. Doufejme, že tato důrazná varování ze strany
občanů již politikům otevřou oči.

Káraný má nové hasičské auto
Jedná se o zcela nový dopravní automobil do 3500 kg
v základním provedení na podvozku pro městský provoz.
Automobil je určen pro přepravu členů jednotky k rozsáhlejším
požárům a k evakuaci osob v případě potřeby (např.
povodních). Čím je vůz vlastně vybaven? Hlavní vybavení
obsahuje: analogovou radiostanicí Motorola, dva požární
světlomety s magnetickým uchycením, osvětlení prostoru okolo
vozidla je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla
typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. Kabina osádky je
vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě a klimatizační jednotkou s přídavnými
teplovodními konvektory pod sedadly cestujících.
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část
modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla.
Vůz je rovněž vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o
celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
Technická životnost vozidla je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany
s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu musí být vůz plně funkční.
Celý proces získání vozidla začal již v lednu. Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádostí o dotace.
Souběžně byly podány žádosti na Středočeský kraj a GŘ HZS ČR. V obou žádostech jsme byli úspěšní a
v tu chvíli bylo nutné připravit technické podmínky vozidla a poptávku. Volba padla na osmimístný Ford
Tranzit. Výběr firmy proběhl v červenci a nejúspěšnější byla firma Auto Vinkler s.r.o. z Písku. Jedná se

prodejce vozů Ford, který jsme vybrali jako nejvýhodnější. Pro tuto firmu dělá hasičské přestavby firma
STS Prachatice, a.s.. Finální cena hasičského vozu byla 970 tis. Kč z čehož 450 tis. je přiznaná dotace od
GŘ HZS ČR a 244tis. od Středočeského kraje. Zbývající část uhradila ze svého rozpočtu Obec Káraný.
Přejeme našim hasičům, aby vůz bezpečně užívali a našim občanům, aby ho užívali hlavně pro
preventivní akce.

Vážení spoluobčané, prosíme, třiďte odpad!
Vážení spoluobčané, v souladu s vývojem strategie EU a ČR v oblasti nakládání s odpady, musí i naše
obec reagovat na připravované a dlouhodobě avizované záměry. Podstatným vlivem, který se dotýká naší
obce, je záměr zákazu skládkování směsného odpadu od roku 2024 ve prospěch odpadu tříděného, který
se bude dále recyklovat. Máme tedy povinnost hledat takové cesty, které by umožnily snížit objem
směsného odpadu odváženého z naší obce a naopak posílit takové způsoby, které umožní občanům více a
pohodlněji třídit.
V prvé řadě jsme posílili počet kontejnerů na tříděný odpad. Tyto jsme umístili i do chatových osad.
Tento systém se doladil podle potřeb občanů. Snažíme se ale stále reagovat na vaše doporučení.
Bohužel ani to nepomohlo a složka nákladů vynaložených za svoz netříděného komunálního odpadu se
nesnížila. Obec dlouhodobě na tento proces doplácí. Proto jsme byli nuceni přistoupit k narovnání
poplatků za odvoz odpadů z naší obce. Obec již několik let poplatek
nezvyšovala, naposledy v roce 2012. Již tenkrát však nepokryly
poplatky náklady na odvoz všech odpadů.
Nová vyhláška 1/2016 stanoví nově poplatek za odpad 1000Kč/rok
pro osoby 18-60, dětem do 18ti let 700 Kč/rok, občanům ve věku 6080 let pak 800 Kč/rok. Občané nad 80 let jsou od platby poplatku
osvobozeni. I přes nepopulární zvýšení poplatků už teď víme, že obec
bude stále doplácet, protože průměrná částka za posledních 5 let
připadající na jednoho obyvatele bez rozdílu věku, případně objekt,
přesahuje 1000 Kč.
Jsme si vědomi, že zvyšování poplatků není dlouhodobé řešení, a proto jsme připravili program, díky
kterému bychom chtěli postupně snižovat objem směsného odpadu generovaného na území naší obce a
naopak docílit třídění odpadů již v domácnostech.
Program je určen pro osoby trvale žijící v rodinných a bytových domech na území obce.
Podstata programu.
Každá jednotlivá popelnice bude osazena RFID čipem. Při každém vývozu bude tato popelnice načtena
do systému svozové firmy a my se tak dozvíme, že byla skutečně vyvezena.
Přestože se v naší obci sváží 52x za rok, tedy každý týden, mnoho občanů nám sděluje, že popelnici
nenaplní a že by jim stačil delší, například čtrnáctidenní / nebo měsíční / interval. Někteří však zase
očekávají svoz každý týden…
Umožňujeme tedy pružný přístup k vývozům s tím, že čím méně budou občané vyvážet popelnice se
směsným odpadem a třídit, tím lépe pro ně. Pokud tedy bude občan vyvážet nikoli každý týden, ale
jednou za čtrnáct dní / tedy 26 x za rok /, obec mu vrátí peníze za nevyvezené popelnice, tedy 26 x
určenou částku. Částka se bude odvíjet od počtu platících obyvatel nemovitosti a objemu popelnice.
Pokud vlastníte popelnici 110/120l a ve vaší domácnosti platí 3 občané poplatky / třeba 2 dospělí, jedno
dítě / a vyvezete popelnici 26 x za rok, pak obec vrátí 26 x 30 Kč zpět, tedy 780 Kč. Z poplatku, který
jste za rodinu zaplatili, v tomto případě 2700 Kč, si odečtete 780 Kč. Celkem tedy za odpady uhradíte
1920 Kč. Pokud vyvážíte popelnici o velikosti 240 l, pak je částka vratky za platícího občana v rodině 5
Kč/ svoz.
Program by měl být spuštěn nejpozději od července 2017.
Smyslem je, abychom motivovali občany více třídit a snižovali postupně náklady na odvoz směsného
odpadu.
Barbora Krejčí

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Stolní tenis
Divize žen – Ženy mají za sebou již druhý zápas, který nedopadl dobře, opět nás potkala prohra. Pozitivní
je, že se Báře Pokorné podařilo jeden zápas proti velmi dobré hráčce vyhrát.

Okres mládež - v Čelákovicích se konalo další kolo bodovacího turnaje mládeže. Ve starších žácích
obsadila 2.místo Bára Pokorná, Nikola Fridrichová 3.místo a Aneta Mrázová 8.místo. Po dvou kolech
tuto soutěž Bára Pokorná vede. V mladších žácích Barbora Bergmanová skončila na pěkném 5.místě.
Družstvo ,,A“ si drží postupovou pozici. V tabulce jsou na prvním místě a tak doufáme , že se opět vrátí
do okresního přeboru 2.třídy a opustí OP 3.
Družstvo ,,B“ začalo sezónu s lehčími týmy. Po poslední výhře nad Říčany si držíme 7.místo
v tabulce. Jdeme do toho naplno jako tým.
AKCE: Vánoční turnaj pro děti pořádá TJ Jizera Káraný dne 11.12.2016 od 9h v tělocvičně OÚ Káraný.
Vánoční turnaj pro dospělé pořádá TJ Sokol Otradovice 28.12.2016 od 14.30h v tělocvičně OÚ Káraný.
Michaela Hudečková
Káranské vánoční trhy
V sobotu 26.listopadu, den před první adventní nedělí, se v Káraném konaly již každoroční vánoční trhy.
Na naše pozvání přijelo 12 prodejců, pro které byl připraven prostor v tělocvičně OÚ Káraný a venku
před Obecním úřadem pracoval u výhně káranský kovář. Začátek byl ve 14 hodin, ale první nedočkaví
návštěvníci přicházeli mnohem dříve. A měli z čeho vybírat. Místní vánoční trhy jsou zaměřeny hlavně na
adventní výzdobu našich domovů, ovšem dají se zde koupit i drobné vánoční dárky. Na trzích byl zahájen
prodej káranského kalendáře 2017 (který je nadále v prodeji na úřadě). Pro děti byl připraven kouzelný
stolek, u kterého si mohly vyhrát se svou fantazií a mohly si zhotovit vlastní vánoční dárek. V kuchyňce
to vonělo teplými nápoji, největší úspěch měl výborný punč, který
šel doslova na dračku. Stoly se prohýbaly pod vynikajícími
sladkými pochoutkami, o které se postaraly šikovné káranské a
vestecké ženy.
V hasičárně byly zase v plné akci káranští hasiči, kteří připravili
opět výborné zabíjačkové lahůdky, na které se stála doslova
fronta. Dostalo se jen na toho, kdo přišel včas. Kdo přišel pozdě,
tak měl smůlu.
Na 17:00 hodin bylo naplánováno rozsvícení vánočního stromečku
před obecním úřadem. Paní starostka Barbora Krejčí ve svém proslovu popřála všem krásné prožití
letošních Vánoc a na stromečku se slavnostně rozzářila barevná světýlka. Pak vystoupily děti z naší
káranské školky s roztomilým vánočním vystoupením, ostatně jako každý rok.
Na závěr čekalo na přítomné ještě jedno překvapení – po dětech vystoupili členové našeho divadelního
spolku s malou vánoční scénkou.
Všechno dobře dopadlo a letošní vánoční trhy jsou za námi. Jestli
jste odcházeli spokojeni, tak nás to těší. Doufáme, že nikdo
neodcházel se špatnou náladou, ta vlastně ani k této předvánoční
době nepatří. Neodpustím si připomenout tu velkou práci
s přípravou trhů ženami z obecního úřadu, tak našimi hasiči.
Poděkování patří i týmu Káranské kamery, díky nimž se budete
moci podívat na chystanou reportáž o této akci a poděkování všem
autorkám sladkých dobrůtek.
Pozvání
Mateřská školka zve seniory na vánoční návštěvu školky v úterý 13. prosince v 10:00 hodin. Děti se
chtějí pochlubit, co všechno se naučily od nástupu do školky, v září letošního roku, pod vedením učitelek
a předvést svůj vánoční program.
V den svaté Lucie 13. 12. oslavíme Svátek světla. Sejdeme se v 16:45 hodin před Obecním úřadem
Káraný a oslavíme tento den procházkou a ohňostrojem nad Labem. Přineste si lucerny, svíčky a
lampiony.
Divadlo
17. ledna 2017 pojedeme na natáčení programu Všechnopárty s Karlem Šípem do divadla Semafor.
Odjezd autobusu bude 17:30 hod od Obecního úřadu Káraný a dále po autobusových zastávkách. Cena
vstupenky 200,- Kč, doprava 50,- Kč. Přihlášky u Jiřiny Peškové, tel.:739 076 518, 326 992 286.
Jiřina Pešková

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

Odbočení: ještě kratičce k situaci ve zdejším zemědělství
Po velkých zmatcích a několikaleté neprosperitě
zde nechtěně vytvořeného JZD, kde se ve vedení
vystřídalo i několik zdejších sedláků, došlo ke
slučování podobných malých družstev do větších
celků, specializovaných na živočišnou a rostlinnou
produkci s již více kvalifikovanějšími odborníky a
mechanizačními centry. Takže zdejší zemědělci,
na jejichž pozemcích JZD hospodařilo, například
začali působit jako dílčí předáci (např. rostlináři
apod.), nebo řadoví členové, nejprve pod hlavičkou
JZD Stará Boleslav, potom JZD Brandýs Stará Boleslav - Zápy. Většina žen zaměstnaných v JZD buď pracovala na polích, při pletí, sázení a
sklízení brambor apod., nebo v kravínech. I když do dokonalosti tohoto - nakonec snad až 5.000
hektarového - celku bylo ještě daleko, přece jen se hospodařilo daleko produktivněji než v prvních
letech existence JZD. Přispěl k tomu i zajištěný odbyt vyráběných produktů. Každý člen pobíral
plat v tzv. „jednotkách“, jejichž výše závisela i na celkovém hospodářském výsledku družstva.
Kromě toho měl každý člen družstva ještě možnost si ekonomicky přilepšit prodejem produktů z
hospodaření na tzv. vlastních záhumencích (snad cca 0,5 ha velkých).
Tento způsob zemědělského hospodaření zde byl uplatňován až do počátku devadesátých let, kdy
JZD zde svou činnost ukončilo a vrátilo pozemky původním majitelům. Pozemky nebyly družstvem
vyvlastněny.

Zemědělství po roce 1990 zde zcela ustrnulo
Od té doby se zdejší rozlehlé zemědělské
pozemky využívají k produkci potravin jen
minimálně, nebo vůbec, jak lze také vyčíst i
z letecké fotky, pořízené na přelomu 20. a
21. století. Pro porovnání uvádím na
předchozí straně vzácnou fotku ze stejného
území (Na Ladech), pořízenou ještě v době,
kdy se zde klasicky hospodařilo v době žní.
Na letecké fotce je žlutým oválem
vyznačeno místo, které horní fotka ze žní i
s postavenými tradičními panáky z obilních
snopů
zachycuje.
Někdejší
káranské
zemědělské
usedlosti
se
postupně
(většinově) změnily na pouze obytné. Část zdejších zemědělských pozemků je dnes územním
plánem určena k zástavbě, spojené s předpokládanou a z části již realizovanou výstavbou
rodinných domů a jinou zástavbou, např. k výstavbě objektů občanské vybavenosti, jako je škola,
školka, atd.
Vložená fotka dokládá poslední spíše už jen symbolický zemědělský potah, se kterým - i v 21.
století - pan Mirek Čermák - generační následník prvních zemědělců, zde usídlených v roce 1777 občas projede Káraným.
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