Aprílové počasí – to je naprosto přesně vystihující
pojmenování. Duben nám představil naprosto
učebnicový příklad toho, jak má vypadat aprílové
počasí. Některé dny byly teploty nad letními 25ᵒC,
aby následně uhodily noční mrazy. Slunce se
střídalo s deštěm, či dokonce kroupami. Naštěstí
sněhové závěje, které překvapily řidiče v jiných
částech naší republiky, se nám vyhnuly. Nicméně
některé mrazivé noci se neblaze podepsaly na stavu
ovocných stromů.
Jako aprílové počasí se v obci v poslední době chová
také mobilní signál některých mobilních operátorů.
Dovolat se, či připojit se na internet tak bývá někdy
návratem o desetiletí zpět.
V České republice se s počínajícím volebním rokem naplno rozjíždí předvolební kampaň. Politici na sebe
vzájemně poukazují, vytahují se „revoluční myšlenky“ (rozuměj líbivé vábničky na důvěřivé voliče),
slibují se nápravy dřívějších pochybení. Co nás ještě čeká? Více slibů a pořádná mediální masáž. Nejspíš
dojde i na koblihy zdarma, nebo levné pivo. Naši politici se budou snažit, aby se české volby nedočkaly
podobného překvapení, jako několikery nedávné volby či referenda jinde ve světě.
Vzrušení nyní zažila Francie v prvním kole prezidentských voleb. Vyrovnaný souboj 4 hlavních
kandidátů nedal Evropě spát. Opět voliči dávají najevo, že nejsou se stávajícím stavem spokojeni.
Vyhraje nakonec populista nebo nacionalistka? Na to si počkáme do května.
Hasičská Mazda odjela sloužit do Tuřic
Káranská jednotka Sboru dobrovolných hasičů získala v listopadu loňského
roku nové hasičské vozidlo Ford Tranzit určené k přepravě jednotky k zásahu.
Díky němu již není nutné využívat letitou Mazdu, která našim hasičům
k tomuto účelu dříve sloužila. Jelikož se však stále jedná o použitelné
hasičské vozidlo, dohodli se naši hasiči se Sborem dobrovolných hasičů
v nedalekých Tuřicích, že jim vozidlo předají pro další využívání. Na základě
této dohody schválilo zastupitelstvo obce Káraný bezúplatný převod Mazdy.
Věříme, že kolegům z Tuřic bude ještě dobře sloužit.

Pozvánka na Káranský vodovodník
Káranský vodovodník je sportovně charitativní akce pro širokou veřejnost, při které budou mít účastníci
možnost nahlédnout do úpravny vody Káraný a svým sportovním výkonem přispět na handicapované.
Akce se bude konat v sobotu 27. května od 10 do 17 hodin a pro zájemce jsou připraveny dvě trasy. První
o délce 26 km- cyklistická a druhá 13 km trasa pro běžce, pěší a malé cyklisty. Start je průběžný od 10 do
12 hodin před úpravnou vody Káraný. Pokud se budete chtít zúčastnit sportovních akcí a spojených s
prohlídkou úpravny vody, je nutné se registrovat na www.pvk.cz/voda-hrou/karansky-vodovodnik/ .

Cílem Káranského vodovodníku nejsou špičkové výkony srovnatelné s profesionálními závodníky, ale
abyste si užili volný den v přírodě, společně s vaší rodinou nebo kamarády. Je jen na vás, zda zvolíte
cyklotrasu, nebo je vám bližší pěší či běžecké tempo. Jsou připraveny trasy mimo rušné silnice
v nenáročném terénu, které zvládne každý. Po sportovním výkonu si můžete
prohlédnout úpravnu vody a dozvědět se spoustu zajímavých informací o
výrobě pitné vody v Káraném. Na káranském hřišti je na odpoledne
připraven zábavný program pro děti a dospělí si tam mohou také odpočinout.
Za každého účastníka, který dokončí trasu, věnuje společnost Pražské vodovody a kanalizace 100
Kč o.p.s.Asistence.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Vyhlášení úspěšných cvičitel a trenérek
Český olympijský výbor vyzval sportovní a tělovýchovné organizace k nominaci
úspěšných cvičitelek a trenérek roku 2016. TJ Jizera Káraný do této ankety
nominovala Šárku Menclovou, která se již více jak 30 let věnuje cvičitelské
činnosti v rámci sportovních aktivit naší TJ. 7. dubna letošního roku proběhlo
v Kongresovém centru ČNB slavnostní vyhlášení této ankety, kde na základě
vyhodnocení komise Českého olympijského výboru byly vyhlášeny nejlepší
dobrovolné cvičitelky a trenérky ze všech krajů ČR. Za Středočeský kraj a
zároveň za okres Praha-východ byla nejlepší cvičitelkou oceněna Šárka
Menclová. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda Olympijského výboru Jiří
Kejval a další přední sportovci, kteří oceněným předali diplomy. Šárko, gratulujeme a děkujeme!
Brigáda na hřišti
Na 8. dubna byla svolána brigáda na úklid hřiště. S úklidem a přípravou na sportovní sezonu přišlo
pomoci na 60 brigádníků, což byl vzhledem k minulým létům velmi překvapivý a potěšující zájem. Na
hřišti bylo shrabáno listí, uklizen prostor dětského hřiště, okolí tenisových kurtů, fotbalové hřiště a
odvezen písek z nevyhovujícího pískoviště u tenisové odrazové stěny. Na tomto místě vznikne
odpočinkový prostor osazený lavičkami. Všem po práci přišla vhod malá svačina a ke kávě i sladkost.
Sportovní areál je připraven pro letošní sportovní sezonu.
Klubové občerstvení
To je problém. Zatím se nám nepodařilo získat pracovníka obsluhy a celá věc se komplikuje nevyřešeným
postupem občerstvení v TJ a klubech v rámci EET. Touto problematikou se zabývají i zastřešující
organizace sportovních organizací bez konečného postupu a stanoviska. Zatím se tady nabízí pouze
občerstvení provozovat jako klubové, což znamená, že možnost využít tohoto občerstvení budou mít
pouze členové klubu, což v našem případě jsou členové naší TJ. Pokud se budou chtít do klubu přihlásit i
jiní – nečlenové – stanou se členy klubu za poplatek. Věřte, že pozorně sledujeme celé dění ohledně
legislativy a čekáme na konečné rozhodnutí. Občerstvení zatím bude fungovat provizorně – do konečného
rozhodnutí jej bude zajišťovat správce František Kejmar.
Jiřina Pešková
Stolní tenis
V sobotu 8.dubna se v Brandýse nad Labem odehrálo páté - poslední kolo krajské soutěže mládeže,
kterého se zúčastnilo přes 80 hráčů. Tradičně se hrálo v 16-ti členných skupinách, kde z našich hráček
byla nejvýše nasazena Bára Pokorná, která ve skupině „B“ obsadila patnácté místo a dále Aneta Mrázová,
která skončila na šestnáctém místě ve skupině „D“.
V celkovém pořadí středočeské krajské soutěže dětí a mládeže do 21 let v sezoně 2016/17 se Bára
Pokorná umístila na 43.místě, Nikola Fridrichová na 61.místě a Aneta Mrázová na 98.místě ze 176

startujících. Díky těmto umístěním mají děvčata reálnou šanci na účast na Mistrovství České republiky. V
kategorii dorostenek je Bára Pokorná jako první náhradnice, v kategorii starších žákyň je Bára jako druhá
náhradnice a Nikola Fridrichová jako třetí náhradnice. Na celkovém druhém místě skončil náš bývalý
hráč Jakub Šejvl.
Předposlední zápas okresní soutěže dospělých odehrál náš „A“ tým v Čelákovicích s místním Spartakem
a přesvědčivě vyhrál 16 : 2. Tímto vítězstvím si naši hráči zajistili druhé místo a tím i účast v baráži o
postup do vyšší soutěže. K poslednímu zápasu základní části soutěže přijeli do Káraného hráči SKST
Úvaly a domácí vyhráli 11 : 7.
V 19.kole okresní soutěže náš „B“ tým přivítal hráče Sokola Přezletice a s prvním týmem soutěže prohrál
4 : 14. V posledním zápase této sezony remizovali naši s týmem z Velkých Popovic 9 : 9.
V sezoně 2016/17 okresní soutěže 3.třídy „A“ tým zvítězil v 17 zápasech z 20 odehraných a tím obsadil
celkové druhé místo. „B“ tým s bilancí 6 vítězství, 3 remíz a 11 porážek obsadil celkové osmé místo.
Mezi jednotlivci se nejlépe umístili na celkovém druhém místě Daniel Čmuhař s úspěšností 91,4%
(61vítězství / 6 porážek) a na třetím místě Jan Leistner s 85,5% (53/9) Nejúspěšnějším hráčem „B“ týmu
byl Ondřej Michalec se 70% (50 vítězství /21 porážek).
V prvním dubnovém týdnu se odehrály zápasy baráže, ve které se náš „A“ tým utkal s hráči Sokola
Mratín. Díky lepšímu umístění po základní části se nejdříve odehrál zápas v Káraném, který skončil
těsným vítězstvím domácího týmu 10 : 8 a pak i v následné odvetě v Mratíně dokázal náš tým vyhrát 10 :
8. Díky těmto vítězstvím si „A“ tým v sestavě Jan Leistner, Daniel Čmuhař, Čestmír Duchoň a Jan Jarý
zajistil postup a v příští sezoně bude hrát okresní přebor 2.třídy.
Zveme všechny hráče a příznivce stolního tenisu na letní bodovací sérii turnajů. Série se skládá ze šesti
samostatných turnajů (1turnaj/měsíc), první kolo soutěže se odehraje v sobotu 22.dubna 2017 od 9:00
hodin v herně Obecního úřadu v Káraném. Termíny dalších turnajů a výsledky budou průběžně
zveřejňovány ve zpravodaji „Káranský zpravodaj“ a na internetových stránkách obce Káraný v sekci
stolní tenis.
Jarý Jan

MS Červeného kříže
Zájezd
18.května se bude konat zájezd do Žďáru nad Sázavou, na Zelenou horu a do skanzenu Veselý kopec.
Odjezd v 7:00 hodin od Obecního úřadu Káraný a dále po autobusových zastávkách. Přihlášky přijímá
Miroslava Chválová, tel. 602176017.
Beseda s profesorem Janem Pirkem
Ve čtvrtek 27. dubna se v tělocvičně OÚ Káraný
konala beseda s profesorem Janem Pirkem,
přednostou
Kardiocentra
a
Kliniky
kardiovaskulární chirurgie IKEMu. Tento vzácný
host přijel do naší obce na pozvání Místní skupiny
Červeného kříže a manželů Švrčulových, jeho
přátel, kteří toto setkání zajistili. Zaplněná tělocvična svědčila o velkém zájmu o
setkání. Pana profesora uvítala PhDr. Šárka Menclová, která slovo předala
moderátorce paní Haně Švejnohové. Náš host pak odpovídal na její otázky a jeho
vyprávění nás seznámilo s jeho lékařskými začátky po ukončení studia v
nemocnici v Nymburce, odkud pak nastoupil do IKEMu a začal se věnovat
kardiochirurgii, operacím a transplantacím srdce . Vyprávěl nejen o své lékařské
činnosti, ale také o své lásce ke sportu, o své rodině. A pak přišly na řadu četné
dotazy z řad účastníků besedy. Více jak dvouhodinové setkání s předním světovým
kardiochirurgem, který je známý nejen v naší republice, ale v celém světě, bylo
krásné, potěšující a velmi příjemné.
Jiřina Pešková

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

Stavba umělé infiltrace
Stavbou umělé infiltrace byla kapacita vodárny zdvojnásobena až na cca 1800
litrů pitné vody za sekundu. Voda, původně od r. 1914 jímaná ze stovek
vodárenských studní od Dražic až po soutok Labe s Jizerou, byla nově obohacena
vodou z umělé infiltrace, jímané ze studní s horizontálními sběrači. Dlužno dodat,
že díky zvýšené kapacitě bylo možno postupně připojovat ke káranským výtlačným
řadům vodovod do řady obcí a měst na trase výtlačných řadů. V průběhu této
výstavby docházelo k dalším modernizacím technologického zařízení i ve způsobu
napájení vodárny elektrickým proudem, atd. To vše směrováno tak, aby dlouhá léta
nepřetržitě provozované zařízení bylo nejen spolehlivé, ale odpovídalo úrovni
tehdejší technologie. Celých osm let - od průzkumů až po dokončení stavby - se
v této oblasti pohybovaly a byly ubytovány desítky techniků, i dělníků řidičů
náklaďáků i stavebních strojů. To samozřejmě přinášelo vyšší nároky na zásobování,
ale i vyšší obrat ve zdejších, tehdy stále ještě existujících restauracích U vodárny
a U Hájků, spravovaných ovšem družstvem Jednota. Při těch velkých investicích

však nebyly opravovány původní stavební objekty vodárny, mnoho let ještě válečně
natřené a tedy i dost nevzhledné.
Teprve až od poloviny let sedmdesátých se (za vedení vodárny Ing. Josefem Kutilem
a poté Ing. Jiřím Hlávkou) postupně začaly vodárenské stavební objekty opravovat včetně fasád - takže cca od poloviny let osmdesátých, vedle své spolehlivé funkce
už vodárna zase začínala vypadat jako nová - i s upraveným parkem, ve kterém stojí.
Tak významný podnik si to plně zasloužil.
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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