Březnové počasí nám nadělilo dny jak nádherné,
teplé a slunečné, tak i chladné, deštivé a větrné. Jaro
přišlo již naplno – kvetoucí sněženky, krokusy či
narcisy jsou v obležení vyhladovělých včel a
čmeláků.
Chataři začínají připravovat chaty na další sezonu,
rybáři čistí břehy kolem Grada.
Čeští politici se dohadují, jestli ministr financí má,
nebo nemá dokazovat, kde vzal peníze na soukromé
nákupy dluhopisů, řeší se, kdo bude kandidovat na
prezidenta a kdo s kým půjde do podzimních voleb.
Ve světě zatím dále roste popularita euroskeptiků,
kteří aktuálně v holandských volbách skončili na
druhém místě a ve Francii mají šanci na získání prezidentského křesla. Tomu nahrává i fakt, že podle
posledních údajů Eurostatu (statistického úřadu Evropské unie) požádalo v loňském roce v zemích EU o
azyl jen o 53 tisíc migrantů méně než v hektickém roce 2015, kdy se (zejména balkánskou cestou) přes
Evropu valila obrovská migrační tsunami. Toto je navíc podtrženo dalšími a dalšími teroristickými útoky.
Aktuálně poslední proběhl přímo před britským parlamentem v Londýně. Teroristé nám ukazují, že únosů
letadel, bomb a zbraní není k zabíjení potřeba – vystačí si s řítícími se auty.

Zápis do mateřské školy Káraný na školní rok 2017/2018
Přihlášku si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole v termínu od 1. 2. 2017 v
době od 6:30 do 16:30 hodin nebo stáhnout na internetových stránkách MŠ.
K přihlášce náleží i vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do
MŠ, kterou potvrdí dětský lékař.
K zápisu, který se koná ve středu 3. 5. 2017 od 8:00 – 11:00 hodin a od 14:00 – 17:00 hodin, je
třeba:
● dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ Káraný nastoupit
● vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s
úředně ověřeným překladem
● mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte při nástupu do MŠ

K zápisu na školní rok 2017/2018 jsou stanovena následující kritéria pro přijetí dětí:
1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Káraný podle § 34 odstavce
1 zákona 561/2004 v platném znění.
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým
pobytem v obci Káraný.
3. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Káraný k pravidelné celodenní docházce. Při rozhodování o
přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k nejmladším / až do
naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Káraný, seřazené podle věku od nejstarších k nejmladším až
do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Stolní tenis
V sobotu 18.února se ve Vlašimi odehrálo 4.kolo
krajské soutěže mládeže, kterého se zúčastnily
naše tři nejlepší starší žákyně. Do turnaje (16-ti
členných skupin) byly nasazeny dle aktuálního
žebříčku Středočeského kraje (bez rozdílu věku)
Bára Pokorná ze 44.místa, Nikola Fridrichová z
62.místa a Aneta Mrázová ze 111.místa. Bára po
slibně rozehrané skupině musela kvůli zranění
kolene odstoupit a díky tomu skončila ve
skupině „C“ až na osmém místě. Nikola byla ve
stejné skupině na devátém místě a Aneta ve
skupině „D“ smolně o jeden set neprošla do
skupiny hrající o 9. až 12.místo a následně v boji
o konečné 14.místo skončila o jeden jediný
míček patnáctá..
V neděli 5.března odjel náš tým žen odehrát další
zápas divize do Králova Dvora. Ani ve třetím
vzájemném zápase se našim děvčatům
nepodařilo zvítězit a podlehly domácím 0 : 10.
Bohužel i v domácí odvetě podlehla naše děvčata
favorizovaným soupeřkám, tentokrát 2 : 8. Oba
naše body uhrála díky krásnému výkonu a hlasité
podpoře několika domácích diváků Nikola
Fridrichová.
První březnovou neděli se ve Velkých Popovicích odehrálo poslední kolo okresní bodovací soutěže. V
kategorii mladších žáků skončila Barbora Bergmanová na 7.místě a Bedřich Pivoňka na 12.místě.
K dalšímu zápasu okresní soutěže dospělých zajel náš „A“ tým
do Říčan, kde potvrdil roli favorita a s přehledem vyhrál 17 :
1. Následně pak první březnový pátek odehrál v Brandýse nad
Labem zápas dalšího kola a bez problémů vyhrál 15 : 3. Tři
kola před koncem je náš tým stále na druhém místě tabulky
zaručujícím účast v baráži o postup do vyšší soutěže.
V 17.kole okresní soutěže náš „B“ tým vyhrál v Úvalech
jednoznačným výsledkem 17 : 1. Nikole Fridrichové se
podařilo vyhrát všechny své čtyři dvouhry bez ztráty setu 3-0.
Další dvě kola se odehrála v naší herně v Káraném. Nejprve se našim hráčům nečekaně podařilo uhrát
remízu 9-9 s týmem Sokola Líbeznice a o týden později jsme přivítali tým TTC Říčany a přesvědčivě
vyhráli 14 : 4. K dalšímu utkání zajel náš tým do Mratína, kde bohužel podlehl domácím 7 : 11.
Jan Jarý

Valná hromada
10. 3. se konala v tělocvičně OÚ Káraný Valná hromada. Přítomným členům TJ byla předložena zpráva o
činnosti v roce 2016, zpráva o hospodaření v roce 2016 s výhledem rozpočtu roku 2017 a přehled
připravovaných akcí na rok 2017. Proběhly volby nového výboru pro další čtyřleté období, který bude
pracovat v tomto složení: předsedkyně TJ PhDr. Šárka Menclová, jednatel Miroslav Smolík, hospodářka
Jiřina Pešková a členové Ing. Barbora Krejčí, Ph.D., Miloš Zolman, Tomáš Peška a Petr Šichor.

Dětský karneval
V sále OÚ Nový Vestec se konal 18. března dětský karneval. Na naše pozvání přijela Umělecká agentura
Dendy s Inkou Rybářovou a Zděnkem Rybářem, kteří si pro děti připravili vystoupení s písničkami a
soutěžemi. Na úvod se představily všechny krásné masky. Prostor dostali i dospělí, kteří si s dětmi
zatančili a zasoutěžili. Tato akce byla uspořádána společně s OÚ Nový Vestec.
Brigáda
Na 8. dubna svoláváme brigádu na úklid hřiště po
zimním období. Sraz na hřišti v 9:00 hodin. Bude dobré,
když si s sebou přinesete hrábě, půjde hlavně o shrabání
a úklid listí v celém areálu. Věříme, že na brigádě
uvidíme i rodiče, jejichž děti si chodí na hřiště
zasportovat a bude jenom dobře, když je vezmou sebou a
stráví tak společně pár dopoledních hodin při jarním
úklidu našeho sportovního areálu.
Všesokolský slet
V červnu 2018 se bude konat XVI. všesokolský slet.
Takhle si někteří představují jarní úklid… Česká obec sokolská se na naší TJ obrátila se žádostí o
účast ve skladbě Méďové, která je určena pro předškolní děti spolu s dospělým partnerem, což může být
maminka, tatínek, babička, teta i dědeček. Skladba je plná písníček, děti si hrají na medvídky. Už jsme se
poptávali některých maminek a setkáváme se s příznivými ohlasy.
Nácvik by začal v září letošního roku ve cvičebních hodinách Rodičů a dětí. Pokud byste měli zájem,
kontaktujte vedoucí cvičení, paní Jitku Novotnou tel.: 604804282, nebo přijďte na cvičení, které probíhá
každé úterý od 17:00 hodin, kde se dozvíte bližší informace. Celá skladba je ke zhlédnutí na internetu –
Všesokolský slet 2018.
Skupina našich žen, pod vedením paní Ivy Šichorové, bude na slet nacvičovat skladbu České asociace
sportu pro všechny.
Místní skupina Červeného kříže
27. dubna 2017 od 17:00 hodin bude v tělocvičně OÚ Káraný probíhat pořad „Nezatloukat aneb
hledá se srdce člověčí“, který připravila paní Hanka Švejnohová, která zároveň bude i jeho
moderátorkou. Hostem tohoto pořadu bude pan profesor MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc, významný český
kardiochirurg, přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu. Věříme, že přijmete
naše pozvání na setkání s velmi zajímavým hostem.
Divadlo pro děti
25. února se v sále OÚ Nový Vestec konalo divadelní
představení divadla Krapet z Prahy, které dětem předvedlo
pohádku „Zimní příhody včelích medvídků“. Nedočkavé
malé diváky při vchodu do sálu přivítala již připravená
scéna a pak už sledovaly veselé příhody oblíbených
postaviček. Tuto akci pro děti připravil Obecní úřad Káraný
a Obecní úřad Nový Vestec.
Sbor dobrovolných hasičů Káraný
Pomalu začnou přípravy na čarodějnice. Sejdeme se 30. dubna na louce u Jizery, kde bude připravena
velká vatra s čarodějnicí na vrcholu a jako každý rok nikdo nezůstane hladový ani žíznivý, občerstvení
bude zajištěno. O celou organizaci se, tak jako každý rok, postarají naši hasiči.
Jiřina Pešková

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

Stavba vodárny mezi Káraným a Sojovicemi
(I s přípravnými pracemi 1961 – 1968)
Ta přinesla do této oblasti značné oživení už zahájením průzkumných prací (1961-1964),
a zejména vlastní stavbou (1965-68) - jak počtem strojů i lidí, tak i logickým zvýšením
obratu ve zdejších obchodech a hlavně hospodách.
Proč k ní došlo a co přinesla i tomuto regionu? Díky rozšiřování zástavby pražských sídlišť,
rostoucímu počtu tamního obyvatelstva i takřka nulové ceně vody, začínaly hlavnímu městu
vysýchat vodojemy. Hledaly se další zdroje kvalitní pitné vody pro Prahu. Jedním z nich
bylo opět území kolem Káraného.
Po několika letech průzkumných prací a poloprovozních zkoušek, bylo rozhodnuto o projektu
a následně také o výstavbě nového rozsáhlého komplexu vodárenského systému umělé
infiltrace mezi Káraným a Sojovicemi. Technologie je založena na principu umělého zvodnění
dosud vodohospodářsky nevyužívaných mocných přírodních pískových vrstev, vhodných
k přeměně předčištěné jizerské vody v kvalitní podzemní pitnou vodu. Důležité i pro Káraný
a celé Pojizeří, bylo, že průzkumné
Graf zlepšení kvality jizerské vody po asanaci celého jejího povodí
práce určily jako podmínku stavby
celkovou asanaci povodí Jizery. Při
její nebývalé a nekompromisní
realizaci došlo k uzavírání některých
podniků, odvádějících do Jizery
nežádoucí odpady i k výstavbě řady
čistíren odpadních vod. Výsledkem
bylo, že jizerská voda - pro
zamýšlené účely - pak naprosto svou
kvalitou
vyhověla
podmínkám
technologického
systému,
s výstupem zdravé, optimálně tvrdé,
i jinak výborné, pitné vody. A navíc:
celé povodí Jizery bylo velmi
efektivně ozdravěno (Viz graf). V té době se potvrdilo, že bez odborníků se provoz vodárny
neobejde a proto postupně již zde opět byli zaměstnáni specialisté řady odborností.
Opět malé odbočení. Význam, rozsah i výsledek této - v té době v ČSR nebývalé - asanace
Jizery, dokumentuje sousední graf. Ten prokazuje, jak velmi čistá Jizera v r. 1914 - v době zahájení
provozu vodárny - byla postupně v dalších letech zatěžována odpadními vodami z textilek, lihovarů,
cukrovarů, papíren, měst i obcí. Díky tomu v roce 1963 dosahovala jizerská voda parametrů vody
odpadní.
Až následný radikální zásah, provedený (v letech 1962-5) po těžkých jednáních v povodí v zájmu
vodárenském, byl velmi efektivní. Mimo schopnost vyhovět potřebám vodárenským, byl vrácen
Jizeře i její rekreační charakter, velmi důležitý i pro zdejší občanské i rekreační osídlení.
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