Nový rok nás uvítal pěknou sněhovou nadílkou, která
by v lednu překvapit neměla, ale za poslední léta
jsme si poněkud odvykli. Rovněž noční teploty
klesající k -15C nejsou v naší Polabské nížině zcela
obvyklé. Kluzké silnice testují jízdní schopnosti
místních řidičů a ty se projevují na některých
povalených dopravních značkách či přeražených
stromcích podél cest. Tak jak bylo léto rekordní
svými tropickými dny, tak tato zima láme rekordy
opačné. Meteorologové letošní zimu přirovnávají
k roku 1979, který si dříve narození dobře pamatují,
protože díky mrazům měly děti celý měsíc leden
uhelné prázdniny a tehdejší Československo
z důvodu nedostatku uhlí pro výrobu elektřiny i tepla
fungovalo pouze v nouzovém režimu. Naše země od té doby přeci jen prošla nějakým pozitivním
vývojem, tak se současné mrazy projeví zejména zvýšenými náklady na vytápění.

Novoroční slovo paní starostky
Na začátku roku se sluší zhodnotit ten předchozí. Rok 2016 pro nás začal přiznáním dotace SFŽP na
obnovu lipové aleje ve Václavské ulici. Protože bylo potřeba dodržet lhůtu vegetačního klidu a celou akci
provést do konce března, nesmělo se s ničím otálet. Z výběrového řízení nejlépe vyšla firma ASTRA
zahrady pana Jiřího Štěpaře z Hlavence. Pracovníci vysadili 48 lip srdčitých a zároveň ošetřili 7
vzrostlých dřevin a vzácný jilm opatřili dynamickou vazbou, aby byl chráněn před rozlomením. Během
prudké letní bouřky byla jedna z lip zlomena a nahrazena firmou za novou.
Přiznání dotace nás povzbudilo a pokusili jsme se o získání dalších dotačních titulů. Zastupitelstvo
schválilo podání žádostí na MMR, MPSV a MVČR GŘ IZS a Středočeský kraj. Prakticky jsme byli
úspěšní. Středočeský kraj nám přidělil dotaci na odpočívadla u cyklostezky a tak jsme mohli
k obnoveným informačním cedulím u Labe přistavit lavičku, stojan na kola a odpadkový koš a na
křižovatku u vodárny dokonce altánek a kůlový chodník pro děti.
Dále nám Středočeský kraj pomohl s obnovou technologie ČOV, kde bylo potřeba vyměnit míchadla a
provzdušňovadla. Akce s finanční náročností 252 tisíc, bude pokryta z 89 % individuální dotací. Zbytek
byl zaplacen z obecního rozpočtu.
Pro naše hasiče jsme se pokusili sehnat finance na nový dopravní automobil, a to hned na dvou místech.
Ze Středočeského kraje jsme obdrželi 244tis., místo požadovaných 350tis., a z GŘ IZS MVČR 450tis. Ve
výběrovém řízení byl vybrán FORD Tranzit, který nám přivezli až z Písku. Celkem Obec Káraný musela
doplatit cca 260tis.
S pomocí dotace jsme nechali opravit a přesunout na jiné místo pískovcový křížek v ulici Pobřežní.
Finance jsme se pokusili získat již v roce 2015, ale to jsme na kraji nebyli úspěšní. Ani letos to nevyšlo,
ale současně jsme zažádali i na MMR a tam jsme dostali dotaci na 70% nákladů. Opravu provedl
renomovaný restaurátor pan Gavenda, který kromě našeho křížku restauruje např. katedrálu sv.Víta na
Pražském hradě. Kopii původního železného hrazení vytvořil místní kovář František Treml. Z obecního
rozpočtu byla akce podpořena 77tis.Kč.
Bohužel naše žádost na MPSV na mikrojesle pro 8 dětí od dvou let nebyla podpořena.
Z vlastních zdrojů jsme nechali opravit povrch komunikací v ul. Komenského a na stanovišti autobusu
v ul. Na Betonce.

V únoru jsme podlehli nezdolnému temperamentu našich hasičů a přidali se k organizaci obnoveného
Masopustu. Přišla spousta masek, bavili se děti i dospělí. Přes obavy pořadatelů vše proběhlo nad
očekávání dobře, a proto se můžete na Masopust těšit letos znovu.
Ve spolupráci s Čelákovicemi a Městysem Lázně Toušeň jsme v květnu uspořádali druhý ročník
společného bodovacího cyklovýletu Švihák lávkový. Tentokrát se k pořádání připojila i MAS Střední
Polabí, jejíž je Obec Káraný členem. Akce se povedla, účast se zvýšila a my se těšíme na třetí ročník.
Na konci listopadu proběhly v tělocvičně obecního úřadu Vánoční trhy za nemalé pořadatelské účasti
místních hasičů.
Novinkou byla oslava světla na svátek svaté Lucie. Inspiraci pro pochod světýlek jsme našli v nedaleké
Toušeni, kde ho pořádali již po několikáté. Průvod lampionů zakončil ohňostroj vypálený z lávky přes
Labe.
V Káraném to prostě žije. Děkuji všem, kteří se našich akcí zúčastňují, abychom měli důvod je konat. A
hlavně děkuji všem nadšencům, kteří je pod hlavičkou OÚ, TJ Jizera, SDH, ČČK, nebo jinou, pomáhají
připravit. V takové obci je radost být starostkou.
Barbora Krejčí

Rok 2016 v číslech
Každý rok si z databáze obecního úřadu vyžádáme několik základních čísel, která nám říkají, jak se mění
počty obyvatel obce. Uvedená čísla jsou k 31.12.2016.
Počet trvale žijících obyvatel: 747 osob, z toho 374 žen a 373 mužů. V průběhu roku zemřelo 10 osob a
zároveň se narodilo 8 dětí. Z Káraného se odstěhovalo 29 obyvatel a naopak se jich 44 přistěhovalo.
Nejčastějšími jmény jsou v Káraném: Jana, Zuzana a Marie u žen a Jiří, Petr a Pavel u mužů.

Ptačí chřipka v Toušeni
Po deseti letech se v České republice projevila vysoce nakažlivá ptačí chřipka. Bohužel
jedno ohnisko nákazy se objevilo i v sousední Toušeni. Káraný se tak dostalo do
ochranného pásma, v němž byla uplatněna zpřísněná veterinární opatření. Všichni
chovatelé ptactva museli nahlásit počty chovaných kusů, byla omezena přeprava drůbeže, chovatelé činili
opatření k zamezení kontaktu domácích a divokých ptáků. Naštěstí nedošlo k dalším úhynům, takže
nebylo nutné přistoupit k preventivní likvidaci drůbeže tak, jak bylo realizováno v některých jiných
oblastech. Šíření nebezpečného viru omezilo také velmi mrazivé počasí, při němž se divoké ptactvo
drželo na místě a neroznášelo nákazu dále. Všichni nyní doufáme, že se k nám nákaza později nevrátí.

Zprávy ze spolků
V roce 2016 připravily spolky působící v naší obci řadu společenských, kulturních a sportovních akcí. Pojďme
si udělat malou rekapitulaci této činnosti.
TJ Jizera Káraný
1. ledna 2016 uvítání Nového roku novoročním pochodem. Nevynechali jsme ani únorový lyžařský zájezd na
Horní Mísečky a připravili jsme ve spolupráci s OÚ Nový Vestec dětský karneval. V květnu se konal zájezd
do Prahy, kterým jsme si připomněli 700.výročí narození Karla IV. Od května začala probíhat tenisová
školička pro děti od 4 do 12 let pod vedením trenérky Jany Jánské. V červenci se konal turistický zájezd
ke Slapské přehradě s pěší túrou podél Vltavy do Štěchovic a s prohlídkou štěchovické elektrárny. Tenisový
turnaj neregistrovaných hráčů „Memoriál Oldřicha Křivánka“. Fotbalový turnaj v malé kopané a Letní školka
minivolejbalu. V srpnu nás potěšil Káranský divadelní soubor představením „Noc na Káranštejně“ a
s prázdninami se děti rozloučily při Káranských sportovních hrách. V říjnu jsme si připomněli Mezinárodní
den seniorů setkáním káranských a vesteckých seniorů při sportovním odpoledni. Pro děti byla připravena, ve
spolupráci se školkou Lumpík, Strašidlovačka. V listopadu se konal Káranský bazárek s oblečením, hračkami,
knížkami a sportovními potřebami. Mimo těchto akcí probíhaly v tělocvičně pravidelné hodiny zdravotního
cvičení, aerobiku, pillates, jógy, cvičení rodičů a dětí, tréninkové a soutěžní akce oddílu stolního tenisu dětí,
mládeže a dospělých.

Místní skupina Českého červeného kříže
V roce 2016 se uskutečnila třikrát návštěva divadelních představení
v Mladé Boleslavi. Oblíbený nákupní zájezd do Kudowy Zdroje v Polsku
se konal 2x. MS ČČK pořádala zájezd do Nového Města nad Metují
s prohlídkou zámku a s návštěvou Muzea krajky ve Vamberku. Od
března se každý 3. čtvrtek v měsíci konala Kavárnička pro starší a
pokročilé ve spolupráci s OÚ Káraný. V srpnu na hřišti proběhla
Klobouková párty aneb čaj o páté a v září zájezd do Litoměřic na 40.

ročník Zahrada Čech. V listopadu patřil jeden den návštěvě výrobny svíček v Šestajovicích.
V srpnu se pod hlavičkou MS ČČK otevřel kroužek kreativního malování a kreslení. Díky vstřícnosti OÚ
Káraný byl pro tuto činnost poskytnut prostor zasedací místnosti.
Pod vedením lektorky, paní Ivany Švrčulové, se účastnice kurzu učí, jedenkrát za 14 dní, základům malování
a kreslení a je neuvěřitelné jakých už dosáhly krásných výsledků.

Sbor dobrovolných hasičů v Káraném
Svými zásahy a výjezdy zasahovali při živelních pohromách, vykonávali technickou pomoc při žádostech
našich občanů. V létě se postarali o zalévání stromů v ulicích Na Betonce a Václavské. Díky tomu se při
letních vedrech dostalo naší zeleni dostatek vláhy. V lednu uspořádali tradiční Hasičský ples. Při
únorovém obnoveném Masopustu se největší měrou podíleli na jeho přípravě a realizaci. Pod jejich
organizací se na jaře uskutečnil motovýlet na Babetách po vlastní ose do muzea Jawy v Rabakově.
V srpnu uspořádali Letní zábavu před hasičárnou s hudbou, tancem a občerstvením. V září, při
Káranských sportovních dnech, připravili soutěže pro děti s ukázkou hasičské techniky. Vánoční trhy už
si neumíme představit bez jejich výborných zabíjačkových pochoutek a patří jim dík i za vánoční
výzdobu.
Akce zajišťované kulturní komisí OÚ Káraný
V lednu se po dvaceti letech konal Masopust, na kterém se organizačně podíleli Káranští hasiči. V březnu
jsme navštívili divadlo Semafor – představení Všechnopárty Karla Šípa.
Na pozvání paní senátorky Vrecionové jsme navštívili v červnu Senát Parlamentu České republiky
s procházkou k Pražskému hradu. V září se konalo slavnostní vítání nových káranských občánků,
v listopadu již zmiňované Vánoční trhy a v prosinci jsme poprvé v naší obci oslavili svátek sv. Lucie –
Svátek světla.
Sečteno a podtrženo: v roce 2016 jste se v Káraném mohli zúčastnit 34 akcí, které pro vás připravili
spolky a OÚ Káraný. Velké poděkování všem organizátorům, kteří věnují přípravě akcí spoustu volného
času a jejichž největší odměnou je váš zájem a účast. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za podporu
finanční i organizační. Většinu akcí jste si mohli prohlédnout v reportážích Káranské kamery na
webových stránkách obce www.karany.cz, která každý měsíc mapuje život v Káraném.
Jiřina Pešková

Stolní tenis
První lednovou sobotu se za účasti 15 hráčů konal již tradiční „Novoroční
turnaj“ jednotlivců ve stolním tenisu. Vítězem se stal Miroslav Žerava, na
druhém místě skončil Čestmír Šimůnek (oba hráči Sokola Otradovice) a na
třetím místě domácí Daniel Čmuhař. Na závěr se odehrál turnaj čtyřher,
který vyhrála dvojice Miloš Zolman a Miroslav Žerava.
8.ledna se v naší tělocvičně konalo 3.kolo bodovací okresní soutěže
mládeže za účasti 8 starších a 11 mladších žáků. Skupinu starších vyhrála bez ztráty setu naše Bára Pokorná,
na pátém místě se umístila Aneta Mrázová. Kategorii mladších žáků vyhrál Filip Topol z AERA Odolena
Voda, z našich hráčů skončila na 7. místě Barbora Bergmanová a na 10. místě Alžběta Komárková.
Druhá polovina sezóny okresních přeborů dospělých začala pro oba naše týmy úspěšně. „A“ tým vyhrál ve
zcela nové hale v Líbeznicích 12:6 a stále si udržuje reálnou naději na postup do vyšší soutěže. „B“ tým
vyhrál domácí zápas se Starou Boleslaví 13:5 a vítězstvím si upevnil pozici v klidném středu tabulky.
Miloš Zolman

Pozvánka
9.2.2017 v 17:00 hod valná hromada Místní skupiny Českého
červeného kříže v tělocvičně OÚ Káraný
11.2.2017 lyžařský zájezd na Horní Mísečky. Odjezd v 7:00 od
OÚ Káraný, odjezd z Horních Míseček v 16:00 hod. Přihlaste se
u Jiřiny Peškové, tel.: 739076518
18.2.2017 ve 14:00 hod Masopust
24.2.2017 ve 20:00 hod Vodárenský ples v sále OÚ Nový
Vestec
25.2.2017 v 15:00 hod kulturní sál OÚ Nový Vestec – divadelní
představení pro děti „Zimní příhody včelích medvídků“, Divadlo Krapet
10.3.2017 v 18:00 hod. valná hromada TJ Jizera Káraný
18.3.2017 v 15:00 hod Dětský karneval – sál OÚ Nový Vestec

Jiřina Pešková

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

Proč se zabývám zejména spolky v těch letech?
Pro lidi a tehdejší i budoucí kultivovanější vývoj v obci byla činnost spolková velmi podstatná i
důležitá. Například do programu činnosti Tělovýchovné jednoty (po složitých vyjednáváních o
využívání vesteckého sálu) patřilo jak pravidelné cvičení, tréninky a karnevaly v sále kulturáku,
besedy o historii, ale i pořady zvané Židle pro hosta, s lidmi, kteří byli ve světě, nebo významnými
ve svém oboru činnosti.
To vše mělo svou kvalitu a bylo proto občany žádané, vítané i navštěvované, a v té době ducha
kultivující. Pro objektivitu je třeba zopakovat, že nakonec nám nikdo ze správy obce ani jejího
politického vedení nijak zásadně nezasahoval do naší činnosti. Dokonce byl trpěn i název TJ Tatran
Káraný, přestože obec už se dávno jmenovala jinak.

Sloučení obcí Nový Vestec-Káraný a proč k němu došlo?
Na počátku 60. let byl - v rámci
celostátního slučování okresů a obcí přeložen okresní úřad z Brandýsa nad
Labem do Prahy. To znamenalo pro občany
nejen dopravní i časové a jiné komplikace
s vyřizováním
potřebných
dokumentů,
spojených s přístavbami a modernizacemi
domků, ale i jiných občanských záležitostí.
Následoval i velký zásah do samostatnosti
Káraného a řady jiných obcí, protože se
změnou sídla okresu, souviselo i slučování
obcí, včetně sloučení Káraného s Novým
Vestcem v roce 1964. Tehdy se oficiálním
názvem takto sloučené obce - k převažující
nelibosti Káraňáků - stal Nový Vestec-Káraný.
(Nový okres Praha-východ obkružoval východní část Prahy od Odolené vody na severu, k Říčanům
na jihu). Úřadovna nově vzniklého MNV Nový Vestec-Káraný, byla zřízena v nově dostavěném
vesteckém kulturním domě (viz foto str.68), zatímco v místě káranského MNV byla zřízena pošta a
zůstala i místní knihovna. Takto nově sloučenou obec potom od r. 1964 po dlouhou řadu let (cca do
roku 1981?) vedl pan Josef Svoboda, který předtím - již od roku 1952 - byl předsedou Místního
národního výboru i v předtím samostatném Novém Vestci. Jako tajemník nově sloučeného MNV
působil někdejší káranský předseda MNV pan Václav Kuthan.

Zpět k vlastnímu sloučení v roce 1964
Proč (asi?) sloučená obec nesla název Nový Vestec-Káraný se sídlem v Novém Vestci? Myslím, že
pamětníci mi dají za pravdu v tom, že dlouholetý předseda MNV Nový Vestec – vysoký důstojník
bezpečnosti pan Josef Svoboda - měl silnější vazby na tehdejší vyšší úřady, než káranský předseda
MNV pan Václav Kuthan. I proto vůdčí úlohu v nově sloučených obcích převzal p. Svoboda. To i
přesto, že Káraný měl o třetinu více obyvatel, zavedenou tělovýchovu, sídlil zde strategický podnik –
vodárna pro Prahu, byla zde i pošta. Ale naproti tomu v Novém Vestci již byl v době slučování obcí
dostavěn rozlehlý kulturák se zasedačkou, knihovnou a velkým sálem, ale hlavně s prostornými
plochami pro úřadovny. Jak již řečeno, v Káraném nebyl pro nedostatek peněz a ochablou vůli
brigádníků kulturní dům dokončen ani v hrubé stavbě.
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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