Květen je těžkou zkouškou všech alergiků.
Všudypřítomné vrstvy různých pylů, nebo třeba
mračna topolového chmýří, se nyní nesou Káraným.
V káranském zastupitelstvu dochází k drobné
personální změně – z funkce místostarosty na vlastní
žádost
odstupuje
Petr
Zatloukal.
Novým
místostarostou
byl
od
1.6.2017
obecním
zastupitelstvem zvolen zastupitel obce Petr Dlouhý.
Původně to vypadalo, že květen bude v České
republice jen nudně předvolební měsíc. Nakonec
současná česká vláda, která i v období pěkného
hospodářského růstu a minimální nezaměstnanosti
dokázala svojí byrokracií, regulacemi a dalšími
„revolučními nápady“ zrušit stovky malých restaurací
a hospod, zavřít stovky trafik či zlikvidovat celou řadu místních tradičních trhů, zlikvidovala i svoji
vlastní vládní koalici. Formálně sice vládní koalice ještě existuje, ale po vzájemných potyčkách mezi
premiérem, ministrem financí a prezidentem, je ve zcela nefunkčním stavu. Do toho ještě skandální
odposlechy ministra financí, prohlášení prezidenta o nutnosti likvidovat novináře, policejní razie kvůli
dotacím do sportu, demise ministryně školství, či skandál s vynášením tajných informací vyšetřovacích
spisů. Takto politicky intenzivní měsíc dlouho nepamatujeme.
Další tragické teroristické útoky v Evropě jsou již smutnou stálou skutečností.

Zápis do Mateřské školy Káraný
V přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání na rok 2017/2018 bylo volných 10 míst. Celkový počet
přihlášených dětí byl 21, přičemž jen 13 dětí s trvalým pobytem v Káraném. Další 4 děti byly s trvalým
pobytem v Novém Vestci a 4 ze Staré Boleslavi. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání bylo postupováno podle předem zveřejněných kritérií. Přednostně byly přijímány děti, které
mají trvalý pobyt v Káraném a nastupují ve školním roce 2017/2018 povinnou předškolní docházku. Dle
zákona 561/2004 Sb. byly také přednostně přijímány děti, které k 31. 8. 2017 dovrší čtyři roky věku
s trvalým pobytem v obci Káraný. Dále byly přijímány děti s trvalým pobytem v obci Káraný od
nejstarších po nejmladší a děti z ostatních obcí seřazeny od nejstarších po nejmladší. Tímto byla obsazena
celková kapacita volných míst na školní rok 2017/2018.

Konečně velkoobjem !
Protože je tato forma zbavování se nepotřebných objemných věcí z domácností v naší obci a přilehlých
chatových osadách velmi populární, chystali jsme se přistavit kontejnery již na Velikonoce. Bohužel
člověk míní a neviditelná ruka trhu mění. Dosavadní dodavatel této služby, firma Relimex, nám od
počátku března slibovala dodat cenové podmínky, a nakonec po skoro dvouměsíčním upomínání se
zakázky vzdala z důvodu nevýhodnosti. My jsme to samozřejmě vzdát nemohli a museli jsme hledat
náhradní řešení. Poptali jsme celkem 10 firem z okolí, z nichž 4 se k zakázce vyjádřily a po posouzení
jsme vybrali firmu FCC Česká republika, s.r.o.
Svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat dle harmonogramu o dvou červnových víkendech.
Kontejnery budou přistaveny jen ve vyznačené době (10-12; 13-15) a po dobu přistavení bude na místě
přítomen pracovník svozové firmy, který bude dohlížet, aby nedocházelo k odkládání jiného druhu
odpadu, nebo mimo kontejner. Tyto kontejnery nejsou určeny na nebezpečný odpad (barvy, elektro, pneu
ap.). Tento svoz byl proveden zvlášť v dubnu a další se uskuteční v září ev. říjnu.

Švihák lávkový
Jistě jste si všimli, že na toušeňské straně Labe se v současné době upravuje cyklostezka kolem
Malvín. Vzhledem k tomu, že stavební práce by měly skončit až 30.6.2017, bude letošní ročník
Šviháka lávkového přesunut na září.

Májová mše v káranské kapličce byla 16.5. věnována sv. Janu
Nepomuckému, stejně jako naše kaplička. Pan farář dorazil s procesím
pěšky přes čelákovickou lávku. Celkem se mše zúčastnilo 25 věřících,
z toho více jak polovina byla z Káraného.
Po mši paní starostka projednala s panem farářem možnost konání
křtu káranských dětí v naší kapličce. Ten tuto možnost podpořil a v
případě zájmu nabídl i konání příslušných rozprav v Káraném.
Informace získáte na obecním úřadě u paní starostky.

Přečíslování autobusových linek
Do Káraného nyní nově jezdí autobusová linka číslo 666. Ke změnám došlo vzhledem k faktu, že
příměstské a regionální autobusové linky již téměř zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná
doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dál, budou tedy pro její potřeby uvolněna čísla od 501
do 750. Z tohoto důvodu došlo od 29.4.2017 k přečíslování všech nočních linek PID a vybraných
denních městských a regionálních linek.

Neptejte se, co pro Vás může udělat obec, zeptejte se, co můžete pro obec udělat Vy!
Naši hasiči se ptají pořád. V tomto měsíci se chopili oprav
informačních tabulí u Labe směrem k Toušeni a nově osadili
obrázkové infotabule s káranskou přírodou. A tak na hřišti vedle
mateřské školky byly osazeny tři nové panely s obrázky rostlin, ptáků,
zvířat a hmyzu, které jsou umístěny na špalcích z káranského topolu.
Strom vyrostl u Očka a byl poražen v loňském roce v rámci plánované
revitalizace. Kmen věnovala místní organizace Českého rybářského
svazu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Mikrojesle v Káraném
Obec Káraný získala možnost otevřít na území obce mikrojesle. Jedná se o možnost zajištění
profesionální osmihodinové péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, jejichž rodiče jsou vedeni na trhu
práce. Projekt je plánován na dobu 30 měsíců. Jednalo by se max. o 4 děti současně, ale není podmínka
účastnit se každý den, ani celý den. Bohužel je nutné kapacitu naplnit na každý den, aby projekt byl
podpořen z Ministerstva práce a sociálních věcí. V současné době získáváme informace, zda by o toto
zařízení byl zájem. Projekt není omezen trvalým pobytem v obci.
Dále hledáme vhodný prostor v katastru obce. Je nutná úprava prostor dle podmínek projektu, která bude
zafinancována obcí a zároveň i po dobu 30 měsíců bude hrazen nájem a poplatky za energie. Nevyžaduje
se rekolaudace na MŠ.
Pokud byste měli zájem o umístění dítěte do mikrojeslí, cca od podzimu 2017, nebo měli volný prostor
k pronájmu (pobytová místnost, WC, kuchyňský kout, část zahrady) kontaktujte, prosím, do 5.6.2017
starostku obce Barboru Krejčí, krejci.karany@seznam.cz.

Příměstský tábor v Káraném
Obec Káraný ve spolupráci s Brandýským Matýskem pořádá příměstský tábor pro děti do 10 let. Termíny
konání jsou od 17.-21.7. a od 24.-28.7.2017. Program pro děti bude zajištěn od 7-17 hodin dle domluvy a
bude probíhat v Káraném, případně v okolních obcích. Počítáme s kombinací sportovních a tvořivých
aktivit, podnikneme i výlet za poznáním. V rámci projektu Chci práci i rodinu II., lze pro děti navštěvující
1. stupeň ZŠ ve školním roce 2016/2017 využít tábor za dotovanou cenu v případě, že rodiče doloží
jednoduché potvrzení o vazbě na trh práce. Dotovaná cena: 1 000 Kč/týden včetně stravy – 2x malá
svačina, 1x oběd. Cena nedotovaná bude samozřejmě vyšší a momentálně se pracuje na jejím vyčíslení.
Kapacita jednoho týdne je cca 20 dětí není omezena trvalým pobytem v obci. Je možno přihlásit se na oba
termíny. Pokud byste měli zájem o umístění dítěte, kontaktujte, prosím, do 5.6.2017 starostku obce
Barboru Krejčí, krejci.karany@seznam.cz.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Svátek čarodějnic
30. dubna v podvečerních hodinách byla na louce u Jizery opět
připravena hranice, které vévodila
jediná čarodějnice a čekala až nastane její čas, aby se za pomoci ohně
vznesla vzhůru. Krátce před 20. hodinou byla vatra zapálena a u
několika menších ohýnků si přítomni mohli opéct buřty a občerstvit
se u stánků, které provozovali naši hasiči, kteří stáli za celou přípravou
a organizací tohoto příjemného večera. Obavy z nevlídného počasí se
nenaplnily, jako už kolikátý rok bylo hezky.
K dobré náladě hrála Country folk kapela Prosec.

Na letošním Mistrovství ČR
ve skocích do vody, které se
konalo v plaveckém bazénu
v Praze – Podolí, získala
káraňačka v dresu SKS
Praha Elenka Schiffová
další, tentokrát bronzovou
medaili v disciplíně 3m věž.

Zájezd Místní skupiny Červeného kříže
18. května se konal zájezd na Zelenou horu a do skanzenu Veselý
kopec.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl vystaven
v letech 1719-1722 podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho.
Stavba patří k vrcholným dílům ve stylu barokní gotiky v Evropě.
V roce 1994 byl poutní kostel zařazen do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Nyní je kostel připravován na zahájení
dlouhodobé opravy. Při naší návštěvě se Zelený kopec změnil ve
větrnou hůrku, tak to tam foukalo. Dobře bylo těm, kteří si sebou vzali

teplejší bundy.
Další zastávkou zájezdu byl skanzen Veselý kopec, který se nachází na pomezí Železných hor a
Žďárských vrchů. Z původních domků stojících na Veselém kopci, kdy historie osady se datuje od 1.
poloviny 16. století, se dochovala jedna chaloupka, všechny ostatní byly převezeny z okolních vesnic.
V současné době tvoří skanzen téměř třicet objektů a zpřístupněn veřejnosti byl v roce 1972.
Poslední zastávkou bylo město Chotěboř a pak už cesta zpět domů. Možná jsme tímto popisem
programu zájezdu dali i vám, kteří jste se nezúčastnili, typ na výlet za poznáním našich historických
památek.
Připravované akce v červnu a červenci:
1. 7. od 9:00 se koná na fotbalovém hřišti tradiční turnaj v malé kopané.
5. 8. se bude na terase klubovny TJ konat „Klobouková párty“, která se poprvé konala v loňském roce
a měla úspěch. Proto i letos, milé dámy, otevřete skříně. Určitě tam nějaký klobouk, se kterým se budete
chtít pochlubit, najdete. Vrátíme se tak do časů, kdy klobouk byl skoro povinným doplňkem oblečení a
nejen žen. Takže pánové, těšíme se i na vás.
12.8. Memoriál Oldřicha Křivánka – tenisový turnaj pro neregistrované hráče. Přihlášky přijímá Šárka
Menclová, tel. 607704088 a správce hřiště pan František Kejmar, tel. 607166830, nebo i osobně.
Registrace bude ukončena 12.8. v 8:30 hodin.
Jiřina Pešková
Stolní tenis
V sobotu 22. dubna začala prvním kolem šestidílná letní série
bodovacích turnajů ve stolním tenise. Do prvního kola se celkem
přihlásilo 18 hráčů. Kromě domácích se zúčastnili hráči Sokola
Otradovice a Sokola Byšice. Turnaj se odehrál systémem každý s
každým na dva vítězné sety, takže celkem bylo za 5,5 hodiny
odehráno 153 zápasů. Vítězem se stal Miroslav Žerava ze Sokola
Otradovice, který vyhrál všech svých 17 zápasů, na druhém místě
skončil s jednou porážkou domácí Daniel Čmuhař a na třetím
Čestmír Duchoň se třemi porážkami. Nejlepší ženou byla na celkovém osmém místě Nikola Fridrichová.
Zveme všechny hráče a příznivce stolního tenisu na další kola letní série turnajů, které se hrají v herně na
Obecním úřadě v Káraném.
Jan Jarý

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

Stavba samoobsluhy, neboli „Sámošky“,
na pozemku restaurace U vodárny byla nutností. To proto, že v té době zásobování zdejšího
obyvatelstva (ale i rekreantů a pracovníků dodavatelských firem) základními potravinami bylo bídné.

Pro většinu zboží se muselo do města. Protože šlo o investici obecní, pořizovanou zčásti svépomocí a
zčásti dodavatelsky, byla stavba organizována a financována správou sloučených obcí Nový VestecKáraný za vedení tehdejšího předsedy MNV Josefa Svobody. Po jejím dokončení (datum jsem nikde
nezjistil) byla předána (prodána?) Spotřebnímu družstvu Jednota Říčany k provozování. Pro Káraný
i okolí bylo štěstí, že se jejího vedení postupně ujímali tehdy nevšedně podnikaví lidé (zejména
pánové Placatka a Míka), kteří dokázali „sehnat“ pro zákazníky různé druhy tehdy oficiálně
zvaného „nedostatkového zboží“ jak potravinářského, tak i zařízení pro vybavení domácností.
(Dodejme, že tento obchod zde působil cca do konce 90. let, než byl předán v rámci restitucí
původním majitelům restaurace U vodárny.)
Po několikaletých pokusech provozovat - od 90. let - obchod panem Roudnickým - ještě v nájmu - po
roce 2000 skončil – objekt jako soukromý, bez dalšího využití pro zásobování.

Nezapomínejme na místní knihovny a knihovníky
Knihovna káranská. V kapitole, zabývající se zdejšího života v počátcích existence ČSR, je zmínka
o tom, že krátce po ustavení zdejší Matice školské, došlo (na počátku 20. let min. století)
z popudu paní Josefy Šonské k založení zdejší obecní knihovny. Po ní se ujal
vedení knihovny vodárenský zaměstnanec pan Vlastimil Petrášek. Cca od
poloviny 30. let byl zdejším knihovníkem pan František Křivánek
(s přestávkou v době německé okupace) až do roku 1968, kdy převzal
knihovnu pan Václav Kuthan (tehdy mladší). Dalšími knihovníky se cca od
poloviny 70. let stali manželé Vlastimil a Drahoslava Šrumovi, z nichž - cca
od přelomu 20. a 21. století - po smrti p. Šrumy knihovnu spravuje dodnes (2010) již samotná
jeho manželka.
Sídlo knihovny se měnilo. Nejprve až cca do konce 30. let bývala (jako mohutná rozkládací skříň)
umístěna v hospodě „U Hájků“ naproti obecnímu úřadu, cca od poloviny 40. let pak byla
přemístěna do prostorů obecního úřadu, kde i po jeho totální přestavbě zůstává dodnes
V době sloučení obcí 1964 – 1990, zůstaly v Novém Vestci i v Káraném otevřeny dvě knihovny.
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