Únor pokračoval v tradičním zimním počasí. Sníh,
mrazy, sluníčko i smogová inverze – to všechno
jsme si tento měsíc užili v plné míře.
Období jarních prázdnin se letos povedlo. Děti
z našeho regionu si mohly užít pěkného počasí. Ti co
o prázdninách vyrazili na hory, tak určitě nelitovali.
Oteplení na +10C a déšť tentokrát přišly až po
jarních prázdninách. Rychlé oteplení na konci
měsíce však přineslo nejen silné vichřice lámající
stromy, ale i výrazně stoupající hladiny řek
protékajících naší obcí.
Rovněž se nad Evropou, včetně Česka, v ovzduší
objevila zvýšená radioaktivita, jejíž zdroj doposud
není znám a na jehož vypátrání pracují vědečtí i vojenští specialisté. Stejný izotop Jodu 131 unikl
například při haváriích jaderných elektráren v ukrajinském Černobylu a japonské Fukušimě. Podle měření
přichází odněkud ze severovýchodní Evropy. Její hodnoty však podle odborníků nejsou zdraví
nebezpečné.
Ptačí chřipka, která nás z Toušeně postrašila v minulém měsíci, se naštěstí do Káraného nerozšířila, takže
chovatelé drůbeže a drobného ptactva si mohou prozatím oddechnout.

Omezení na čelákovickém vlakovém nádraží a co bude dál
V období od ledna 2017 do srpna 2018 budou probíhat na čelákovickém vlakovém nádraží stavební
práce. Nádraží se pak stane plně bezbariérovým se dvěma podchody, vnějším a ostrovním nástupištěm.
Jízdních řádů vlaků linek S2, S9 a S22 ani autobusových linek 405 a 442 se tato investiční akce, jejímž
investorem je Správa železniční dopravní cesty, nedotkne. Na trati 231 v úseku Praha - Čelákovice - Lysá
nad Labem budou probíhat průběžně výluky. Největším dopadem stavby je snížení počtu parkovacích
míst v blízkosti výpravní budovy v Čelákovicích v Masarykově ulici. Cestujícím, kteří chtějí zaparkovat
svůj osobní automobil, doporučujeme využívat náhradní parkovací plochy na parkovišti u průmyslového
areálu Kovohutí v Křižíkově ulici v blízkosti železniční zastávky Čelákovice-Jiřina, která se nachází ve
stejném tarifním pásmu PID 2, jako železniční stanice Čelákovice.
Tyto práce jsou první etapou stavby pod názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – PrahaVysočany“, jejíž investor je Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC).
Druhá etapa stavby se plánuje na roky 2019–2022 v úseku Lysá
nad Labem – Čelákovice. Tato 2. etapa se dotkne i katastru obce
Káraný. V rámci druhé etapy budou rekonstruovány všechny
podchody pro pěší a podjezdy pro automobily a nahrazen
současný železniční most přes Labe novým mostem, který bude
výrazně tišší, neboť bude mít průběžné štěrkové lože. Nadále se počítá s možností zavěšení lávky pro pěší
a cyklisty na novém mostu. Po dobu výstavby nového mostu bude zajištěn, na zhruba jeden rok, provoz
vlaků po jedné koleji po provizorním mostu přes Labe. Podrobnější údaje o stavbě lze nalézt na

oficiálních
stránkách
Města
Čelákovice
(http://www.celakovice.cz/cs/mesto/rozvojmesta/projekty/optimalizace-trati-lysa-nad-labem-praha-vysocany-1/) nebo Správy železniční dopravní
cesty, s.o. (http://www.szdc.cz/modernizace-drahy.html). Okolí železničního mostu bude touto stavbou
poměrně významně ovlivněno. V současné době probíhají přípravné práce, které OÚ Káraný sleduje a
připomínkuje, jelikož máme zájem o minimalizaci dopadů rozsáhlé stavby na život a rekreaci v naší obci.
Zdroj: http://www.celakovice.cz

TJ Jizera Káraný
Masopust v Káraném a Novém Vestci
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná
40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i
masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek".
Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se
masopustní divadelní představení. Obchůzky masek neměly závazná pravidla, záleželo na vtipu a
pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět.
V našich obcích jsme masopust oslavili v sobotu 18. února. Již od rána vrcholily přípravy a ve 14 hodin
se před obecním úřadem v Káraném, kde už byly připraveny doprovodné vozy s kapelou a občerstvením,
sešla velká spousta masek, které celému masopustnímu průvodu dodávají ten pravý smysl.
K odchodu průvodu byla drábem požádána paní starostka Barbora Krejčí, která povolila projití průvodu
Káraným. Zrovna tak se stalo na vestecké straně, kde byl průvod již očekáván vesteckými, za které dal
povolení k projití Nového Vestce pan Miroslav Smolík, pověřený za Obec Nový Vestec.
Na káranské i vestecké straně se účastníci průvodu mohli občerstvit u několika stánků, které byly plné
různých dobrot. Když průvod došel k OÚ Nový Vestec, následovalo přečtení hříchů medvědovi a jeho
„odstřelení“. Poté už byl čas vejít do kulturního sálu, posadit se, odpočinout a občerstvit se po dlouhé
cestě oběma obcemi. Začala hrát hudba a to byl čas pro děti, pro které byla připravena diskotéka a jenom
s obdivem jsme se dívali na jejich neutuchající taneční elán. Večer patřil zábavě pro dospělé a pak už byl
letošní masopust minulostí.
Největší práci s přípravou měli opět naši hasiči. Čas
příprav se nedá počítat na hodiny, ani dny, ale je to otázka
několika měsíců. Je třeba zajistit a ozdobit vozy, zajistit
závoru na mostě s její obsluhou, vybírání mýtného,
domluvy s některými řidiči při projíždění kolem průvodu,
úklid sálu… Potom je tu pomoc obou obecních úřadů a
občanů při zajištění občerstvení, přípravy sálu a dalších
organizačních záležitostí. Všem děkujeme, ale naši hasiči
jsou zkrátka jedničky!
Fotografie z masopustu jsou na webových stránkách OÚ
Káraný. Pokud má někdo z této akce fotky, o které se chce podělit, může přijít na obecní úřad. V nejbližší
době se můžete podívat na reportáž z masopustu na Káranské kameře.
Káranská kamera
Již dva roky můžete sledovat na stránkách OÚ Káraný reportáže prostřednictvím Káranské kamery, které
každý měsíc mapují život v naší obci, ale také vás seznamují s našimi občany, kteří mají zajímavé
povolání nebo zajímavého koníčka. Káranská kamera se tak stává živou kronikou dění v naši obci. Je na
místě si uvědomit, že něco takového v okolních obcích nenajdete. V loňském roce vyšla Káranská kamera
11x a celková její sledovanost činila 7 247 zhlédnutí. Za dva roky bylo odvysíláno kolem 80 reportáží a
celková sledovat za tyto roky je 16 500 zhlédnutí. V nejbližší době se můžete těšit na první číslo roku
2017. S nápadem na vysílání Káranské kamery přišel před dvěma roky pan Oldřich Kmoníček, který
reportáže režíruje, natáčí, střihá, doplní o hudební doprovod. Pravda, je mu k dispozici redakční rada,
která pomáhá s nápady na reportáže, nebo při natáčení, ale ta největší práce, s nevyčíslitelným množstvím
hodin při zpracování jednoho čísla, je už jenom a jenom na panu Kmoníčkovi. A protože jeho profesní
život za kamerou, při práci pro několik televizních stanic, je velmi zajímavý, doufáme, že se nám ho
podaří přemluvit k reportáži o jeho práci, abyste se i vy o něm dozvěděli něco více.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Valná hromada
Zveme členy i nečleny TJ Jizera Káraný na Valnou hromadu, která se koná 10. března od 18:00 hodin v
tělocvičně OÚ Káraný.
Lyžařský zájezd
11. února jsme uspořádali lyžařský zájezd na Horní Mísečky. Slunečného počasí jsme se nedočkali, ale
sněhové podmínky byly dobré, což také vylákalo k zimnímu sportování nebývalý počet účastníků.
Běžkaři se vydali na běžeckou trasu na známé Rovinky a zpět okolo Janovy hory na Horní Mísečky.
Sjezdaři využili sjezdovky na Medvědín a do Špindlerova Mlýna. A pak tu byla skupinka pěších, která si
udělala procházku na Zlaté návrší.
Nabídka
Hledáme pracovníka, pracovnici na vedení klubového občerstvení v našem sportovním areálu na období
duben až září. Případní zájemci se můžou hlásit u paní Šárky Menclové, telefon 607704088
nebo Jiřiny Peškové, telefon 739076518.
Připomínáme
V sobotu 18. 3. se v sále OÚ Nový Vestec koná Dětský karneval s Inkou Rybářovou a klaunem
Rybičkou. Začátek v 15:00 hodin, vstupné dobrovolné.
Valná hromada Místní skupiny Českého červeného kříže
9.února se sešla v nadpoloviční většině členů valná hromada MS ČČK. Letos čítá členská základna 81
osob. Byla přednesena zpráva o činnosti, plán akcí na rok 2017, zpráva o hospodaření, plán rozpočtu a
zpráva revizní komise.
Paní Zdena Patzelová obdržela blahopřání k životnímu jubileu a poděkování za organizaci zájezdů.
Zdravotní přednáška MUDr. Křížkové byla zaměřena na prevenci a léčbu kožních nádorů.
Plánované akce budou zveřejněny na webových stránkách Obce Káraný a ve zpravodaji. Koncem dubna
plánujeme pro zájemce povídání s prof. MUDr. Pavlem Pirkem.
Vodárenský ples
24. února se konal ve vesteckém kulturním sále tradiční Vodárenský ples. Pro plně vyprodaný sál
zajišťovala hudbu opět skupina KORYNA band.
Jiřina Pešková

Stolní tenis
V neděli 22. ledna se uskutečnilo další kolo krajské soutěže mládeže,
tentokrát hrané v Kolíně. Na úvod proběhlo, pro náš oddíl příjemné,
vyhlášení výsledků s předáním pohárů a medailí za prosincové krajské
přebory jednotlivců dorostu. V samotném kolínském turnaji byla Bára
Pokorná nasazena do skupiny „B“, kde obsadila
16.místo a Aneta Mrázová skončila jedenáctá ve
skupině „E“.
5.února se v Říčanech odehrálo čtvrté kolo
bodovací okresní soutěže mladších a starších žáků. Báře Pokorné se povedlo
vyhrát skupinu starších žáků a tím si zajistila vítězství i v celkovém pořadí
okresu. Třetí místa obsadila ve starších Nikola Fridrichová a v mladších žácích
Barbora Bergmanová.
V neděli 12. února se v Královém Dvoře konal krajský turnaj dvojic mládeže.
Náš pár děvčat - Aneta Mrázová a Nikola Fridrichová - obsadil druhou příčku v kategorii starších žákyň.
Ve druhém letošním zápase okresní soutěže dospělých prohrál náš „A“ tým nejtěsnějším možným
výsledkem 8 : 10 v Mratíně. V tomto zápase ztratil Daniel Čmuhař jednou prohrou svoji sezónní
neporazitelnost. V dalším kole se náš tým utkal v přímém boji o první místo se Sokolem Přezletice. V
domácí herně jsme bohužel podlehli posílenému soupeři 6 : 12. V dalších dvou zápasech se našemu týmu
podařilo zvítězit a to ve Velkých Popovicích 12 : 6 a doma se Starou Boleslaví 13 : 5. Díky těmto
vítězstvím si stále udržujeme druhou příčku průběžné tabulky.
„B“ tým přivítal v domácí herně tým Brandýsa nad Labem a vybojoval cennou remízu 9 : 9. K dalšímu
zápasu přijeli hráči Spartaku Čelákovice a náš tým jim bohužel podlehl výsledkem 7 : 11. I přes tuto
porážku zůstáváme v klidném středu tabulky.
Jan Jarý

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

Zpět k vlastnímu sloučení v roce 1964 - pokračování
Další argument nesloužící Káranému: ve starém - sice opraveném objektu MNV - nebylo příliš místa.
To zřejmě byl další argument proč Nový Vestec – kromě silnějších pák na rozhodovací orgány - se
dostal před Káraný nejen v názvu obce, ale i měl i silnější pozici v Novém MNV. Sloučení se logicky
více nelíbilo káranským než vesteckým, kterým se zase nemuselo líbit, že dopisy na jejich adresu
musely být zasílány s vyznačením: pošta Káraný, bydliště Nový Vestec-Káraný. Dlužno také
poznamenat, že v obou částech obce zůstaly působit i samostatné obecní knihovny. Některým lidem
ve správě obce vadilo třeba i to, že tělovýchova ve sloučených obcí nesla název TJ Tatran Káraný.
Tu však - bez jakýchkoliv problémů a ve velké shodě - vedli společně káranští i vestečtí tahouni
tělovýchovy a společenského dění. Dokonce v čelních funkcích TJ působili i lidé politicky
„nespolehliví“. Viz nížeji.
Poznámka k předešlým a následujícím kapitolám.
Situace v obci. Protože žádné dokumenty z té doby k dispozici
nemám, mohu ji popsat jen jako pamětník, angažovaný zejména
v tělovýchově. Z tohoto pohledu je třeba se dívat na následující
kapitoly. Událostí se odehrálo v té době mnoho a každý pamětník je
může vidět ze svého úhlu pohledu. To se týče i pohnutých událostí
z období let 1968, kdy snaha o polidštění režimu ve státě byla násilně
potlačena invazí vojsk Varšavské smlouvy s následkem nového
utužení režimu dost represivní formou tzv. „normalizace“. Lze říci, že
21. 8. 1968 v myslích lidí (a zvláště u generace, která již nezažila II.
světovou válku) smazal z Rudé armády definitivně pověst
osvoboditelů z května roku 1945 a přítele ČSR.
Ale přesto se v té době v Káraném podařilo i nadále zachovat
aktivizaci zdejší tělovýchovy, ale nástupně i hasičského sboru. K tomu
je třeba v rámci objektivity říci, že se zde nestalo, aby se ze strany
obce podařilo kádrově zasáhnout do složení výborů TJ Tatran Káraný
ani hasičského sboru, dokonce ani do obsazení funkcí zdejších
knihovníků, kteří shodou okolností všichni (manželé Šrumovi a M.
Kočandrle) byli z politických důvodů vyloučeni ze svých někdejších
zaměstnání.
I v tělovýchově na čelních místech zůstali působit lidé, kteří
z politických důvodů byli v té době v továrnách sesazeni ze svých
pracovních míst (např. Zd. Ebert, J. Lhotský). Spolky, zejména
tělovýchova, sice podporována správou obce nebyla, byla jen trpěna, ale ponechána bez zásahů do jejich činnosti.
Z dalších kapitol vyplyne, jak - z hlediska zachování kulturnosti obce - bylo důležité, že ve spolkovém životě,
zejména v tělovýchově, se zde - i v podmínkách normalizace - podařilo udržet a prosazovat již předtím nastoupený
trend obnovy zdejších kvalitních spolkových a kulturních tradic.
Z vlastní zkušenosti mohu doložit, že ani ve zdejší vodárně nedošlo v 70. letech - díky prozíravým krokům několika
lidí - ke kádrovému zemětřesení.
Správa sloučených obcí MNV Nový Vestec-Káraný
se mj. zabývala běžným správním životem podle „papírů“ seshora, a také samozřejmě i problémy technickými,
lokálními (např. veřejným osvětlením, stavem vozovek a chodníků, autobusovou dopravou) a také organizovala
oslavy všech tehdy platných, zejména politických svátků.
Častým problémem byly spory kolem parcelování pozemků pro chaty, protože možnost koupit levné pozemky
si někteří lidé vykládali i tak, že platí: kdo si dřív pozemek okolíkuje – bez ohledu na přidělenou plochu pozemku –
tak je to jeho. Například: když jsme na přelomu 60. a 70. let stavěli - na složitě vyhádaném pozemku u Jizery nové hřiště (viz zmínka v dalších kapitolách), tak než jsme stihli husté porosty proklestit, (což trvalo nějaký čas), už
byly stovky metrů čtverečních původně slíbených tělovýchově, přiléhajících k ulici B. Němcové, oploceny staviteli
nových chat, což správa obce nakonec tolerovala. Řešení pozemkových sporů, směřující alespoň k zachování
dnešní (už okleštěné) východní části hřiště, se pak táhlo dalších 30. let.
Dlužno dodat, že MNV Nový Vestec-Káraný nabízel dokonce i některé služby pro obyvatelstvo. Na dvoře
MNV - vedle sálu -, vyráběla tzv. „Drobná provozovna“ (lidově DRUMEL) náhrobní kameny, teraso-schodnice,
betonové desky na chodníky, odvoz fekálií z plných žump, apod. V letech 1975 – 1987 vedl provozovnu vestecký
pan Formánek, a později od r. 1987 do r. 1992 i káranský pan Milan Vaněk, který se po rozdělení obcí stal
starostou Káraného v letech 1990-1998.
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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