Květnové počasí bylo již vysloveně letní. Ani
„ledoví muži“ letos mrazíky nepřinesli. Většinu
z nás to jistě moc nemrzelo. Jen Žofie částečně
zachraňovala tradiční pranostiky a přinesla nám
trochu potřebného deště na vyschlou půdu. Na
zahradách se začaly objevovat naplněné bazény a
zejména o víkendových odpoledních se vzduchem
nesl spokojený dětský výskot v nich. Krásné počasí
společně s dvěma květnovými svátky, díky nimž si
řada lidí pěkně prodloužila volné dny, udělalo
z května skutečně vydařený měsíc.
Méně se zatím daří naší politické reprezentaci. Ani
v květnu se řádnou vládu nepovedlo ustanovit.

Zápis do naší mateřské školky
Tento rok se v Mateřské škole Káraný uvolnilo 6 míst po dětech odcházejících do 1. tříd škol základních.
V rámci květnového zápisu se do školky přihlásilo celkem 19 dětí. 10 dětí bylo z Káraného, 8 z Nového
Vestce a 1 ze Staré Boleslavi. Z výše uvedených čísel vyplývá, že na nekáranské děti již místa nezbývají.
Vzhledem k tomu, že dětí v Káraném (naštěstí pro obec) neubývá, tak problém s umístěním dětí
v káranské MŠ budou mít zejména rodiče z Nového Vestce.
V přijímacím řízení se při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání postupovalo podle předem zveřejněných a schválených kritérií.
Přednostně jsou vždy přijímány děti, které mají trvalý pobyt v Káraném a
nastupují v daném školním roce povinnou předškolní docházku. Dále,
v souladu se spádovostí obvodu, jsou přijímány ostatní děti z Káraného.

Mikrojesle Káraný
Naše mikrojesle jsou otevřeny od letošního ledna. Vyškolené pečovatelky se starají o osm zapsaných dětí,
které se v týdnu střídají tak, aby v jednom dni byly pouze čtyři. Současné děti jsou přihlášeny do konce
prázdnin. Zveme tedy rodiče na DEN OTEVŘENÝCH MIKROJESLÍ a to 12.6.2018 od 9-11 a od 15–16
hodin. Následně pak k zápisu na školní rok 2018/2019, který proběhne od 16:30 do 17:30h na Obecním
úřadě Káraný v zasedací místnosti.

Stále komunitně plánujeme na Brandýsku a Vás to zajímá!
24. dubna v odpoledních hodinách proběhlo třetí setkání pracovních skupin k projektu „Komunitně
plánujeme na Brandýsku“. Celkem se sešlo 39 účastníků.
Projekt se úspěšně rozjel, a tak jsme prezentovali první výstupy. Mimo jiné jsme se podělili o závěry
z dotazníkového šetření se starosty. Sešli jsme se s nimi a zjišťovali jsme, jak pracují s lidmi, kteří se
ocitnou v těžkých životních situacích.
Dále jsme se potkali s pracovníky sociálních odborů v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi,
v Čelákovicích a v Úvalech. Zajímaly nás jejich profesní zkušenosti, názory či podněty vedoucí ke
zlepšení systému.

Zjistili jsme, že nabídka stravování pro seniory je nižší než poptávka, a tak jsme zmapovali možnosti
v území. Výsledkem je přehledná tabulka Možností stravování, kde si každý vybere alternativu, která mu
nejvíce vyhovuje.
Také jsme sestavili přehled dětských psychologů a psychiatrů působících u nás na Brandýsku. Nabízené
služby stále nestačí a jejich kapacitu je nutné posílit.
V pracovní skupině Osob ohrožených sociálním vyloučením jsme zjišťovali možnosti ubytování, vznikl
seznam ubytoven. Ubytoven je mnoho, ale sociální bydlení stále chybí.
V druhé části setkání jsme se rozdělili na jednotlivé pracovní skupiny. Diskutovali jsme na vybraná
témata, sdíleli jsme své zkušenosti, hledali jsme nová řešení, která mohou pomoci. Děkujeme za Vaši
aktivní účast!
Další setkání proběhne pravděpodobně až v druhé polovině září. Pokud se chcete zúčastnit, budeme rádi.
Termín setkání vyvěšujeme v dostatečném časovém předstihu na webu města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, MAS – Střední Polabí, z. s., nebo je možné kontaktovat koordinátorku projektu Petru
Pospíšilovou, e-mail: pospisilova@strednipolabi.cz, mobil: +420 777 783 533.
Tabulky zmíněné výše v textu lze získat na vyžádání u koordinátorky projektu.
Organizační tým projektu Komunitně plánujeme na Brandýsku, MAS – Střední Polabí, z. s.

Svátek Čarodějnic
I letos jsme se sešli 30. dubna na louce u Jizery, abychom za
příjemného jarního počasí strávili příjemný večer u tradičního pálení
ohňů. Velké vatře vévodila čarodějnice, která byla zapálená před
dvacátou hodinou. Na louce se ještě rozhořely malé ohníčky pro
opékání buřtů, které, pokud jste si je nepřinesli z domova, jste mohli
zakoupit spolu s dalším občerstvením u občerstvovacích stánků.
K hezkému večeru přispěla také příjemná muzika skupiny Country folk
Prosec. A děti pak našly využití sportovního hřiště s večerním
osvětlením. O to vše se opět postarali naši hasiči, kteří akci připravovali několik dní předem.

Káranský vodovodník 2018
Káranský vodovodník je sportovně charitativní akce pro širokou veřejnost,
při které mají účastníci možnost nahlédnout do úpravny vody Káraný a svým
sportovním výkonem přispět na handicapované. Letos se v sobotu 19. května konal 2. ročník.
Pro zúčastněné byly připraveny dvě cyklotrasy, o délce 26 nebo 41 kilometrů, dále byla i kratší verze pro
běžce, nebo pěší se 13 km. Zdatní sportovci mohli absolvovat část cyklistickou i běžeckou. Každý
účastník obdržel mapu vybrané trasy a kartu, do které se na kontrolních stanovištích zaznamenávala
razítka. Trasy byly připraveny mimo rušné silnice v nenáročném terénu, které každý, včetně dětí, zvládl
bez problémů. Cílem Káranského vodovodníka nebyly špičkové výkony srovnatelné s profesionálními
závodníky, ale užít si volný den v přírodě s rodinou a kamarády. Každý sportovec, který dokončil
vybranou trasu a splnil plný počet razítek, navíc obdržel drobný dárek.
V odpoledních hodinách byl připraven doprovodný program na hřišti s ukázkou práce hasičů, hry pro
děti, simulátor havárie auta od ÚAMK a brýle simulující
stav pod vlivem omamných látek od BESIPu. Po
sportovním výkonu byla též možnost prohlídky úpravny
vody s odborným výkladem o historii a současnosti
káranské vodárny a dozvědět se spoustu zajímavých
informací o výrobě pitné vody.
O dobrou pohodu účastníků se staral nemalý tým
organizátorů akce z PVK, a.s., kterým jistě patří velký dík.
Akci navštívilo téměř 500 účastníků všech věkových kategorií a za každého sportovce, který zdárně
ukončil trasu, věnovaly Pražské vodovody a kanalizace částku 100 Kč společnosti Asistence, o.p.s., která
se stará o handicapované.

Káranský vodovodník ukázal, že sportovními výkony lze podpořit správnou a dobrou věc. Jistě můžeme
deklarovat, že se těšíme na příští ročník a akce se zařadí mezi stálice našeho sportovního klání
v Káraném.
Miroslav Fabík

Zprávy z TJ Jizera
Skupina rodičů a dětí se v loňském roce přihlásila na výzvu České obce sokolské k nácviku sletové
skladby pro Všesokolský slet 2018. Skladba Méďové je určena pro předškolní děti, které se v naší TJ
spolu s rodiči či prarodiči zúčastňují našeho pravidelného cvičení v tělocvičně. Podařilo se nám pro toto
cvičení dát dohromady celkem 14 párů, což představuje jeden cvičební čtverec. Skladbu máme
nacvičenou, tento a minulý týden jsme měli secvičné na hřišti, protože nás čeká první vystoupení na
Oblastním sletu v Brandýse nad Labem. Chtěla bych tady vyzdvihnout velkou práci a trpělivost vedoucí
našeho cvičení, paní Jitky Novotné, které patří náš velký dík. Další dobrou duší naší skupiny je Dáša
Šmídová, která si vzala na starost obstarání cvičebních úborů, jejichž distribuce přes Českou obec
sokolskou byla značně zpožděná a teprve tento týden, pár dní před vystoupením, máme všechny cvičební
úbory pohromadě, a to jen díky tomu, že všechny distribuční místa osobně objížděla. Děkujeme. Další
vystoupení bude 6. července na stadionu v Edenu, kde se bude Všesokolský slet konat. Tak nám držte
palce, budeme cvičit za naše obce, za naší tělovýchovnou jednotu a udržovat tak tradici, kterou tady
založila paní profesorka Berdychová v 60. letech minulého století, kdy u nás, jako první v republice, bylo
zahájeno cvičení pro rodiče a děti.
Všesokolského sletu se za naší TJ zúčastní ještě ženy pod vedením Ivy Šichorové, které nacvičily
hromadnou skladbu České asociace sport pro všechny, se kterou jsou hosty České obce sokolské.

Zájezd MS Červeného kříže
24. května uspořádala Místní skupina Červeného kříže zájezd na státní zámek Hrubý
Rohozec a do Jičína. V Hrubém Rohozci jsme si prohlédli zámek, seznámili se s jeho
historií a nahlédli do zdejšího interiéru s původním nábytkem, který sloužil k reprezentaci
a bydlení hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Po obědě v areálu pivovaru Rohozec
jsme pokračovali do Jičína, kde byla objednána prohlídka zámku Albrechta z Valdštejna, kde je nyní
městské muzeum významného českého vojevůdce, politika a ve své době jedné z nejvýznamnějších osob
tehdejší Evropy. Pak už byl volný čas na prohlídku obou jičínských náměstí a jejich okolí. Zájezd
zorganizovala paní Mirka Chválová.

Záchranář v Káraném
Ve čtvrtek 17.5. proběhla od 18 hodin v tělocvičně OÚ Káraný přednáška o základech poskytování první
pomoci. Bc. Marek Hylebrant seznámil přítomné s možnými situacemi, do kterých se můžeme dostat.
Každý už nějaké školení, nebo přednášku o první pomoci zažil, ale všichni přítomní se shodli na tom, že
pan Hylebrant vyprávěl poutavě a snažil se úkony spojené s poskytováním první pomoci popsat co
nejjednodušeji, aby si je každý vepsal do paměti. Nikdy nevíte,
kdy je budete potřebovat. Každý si mohl vyzkoušet masáž srdce
na figuríně. Nechyběl ani instruktážní film k přenosnému
automatickému defibrilátoru, který shodou okolností máme i v
Káraném. V případě nutnosti je umístěn ve vrátnici vodárny.
Přístroj zakoupila firma Česká voda - Czech Water, a.s. .

Připravované akce červen, červenec
23.6. – turistický zájezd na Křivoklátsko – upřesnění trasy na plakátech a na stránkách OÚ Káraný,
přihlášky u Jiřiny Peškové, tel. 739076518, 326992286.
30.6. – Fotbalový turnaj v malé kopané na hřišti TJ Jizera Káraný od 9:00 hodin
13.7. – koncert Martina Libry od 19:30 hod. na hřišti.
28.7. – tenisový turnaj Memoriál Oldřicha Křivánka pro neregistrované hráče – od 9:00 hodin
na tenisových kurtech TJ Jizera Káraný
Jiřina Pešková

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

Výborná parta mladých na hřišti
Asi i proto zde byly z iniciativy mladých tenistů téměř 20 let
pravidelně pořádány nejen slavné turnaje Káran-cup, se
spoustou diváků, s parádními nástupy hráčů doprovázenými
znělkou, složenou a zatroubenou k tomuto účelu Martinem
Librou, volbou Miss Káran-cupu. Populární byly i bohatě
navštěvované, společensky solidní klubovní diskotéky. Vedle
účasti v tenisových okresních soutěžích dokázali dokonce pod vedením Martina Libry - nacvičit i před klubovnou sehrát
první, divadelní představení: Rusalka. To naznačilo, že
prostory kolem klubovny lze i pro budoucno využívat také
jako letní scénu. Nelze se proto divit, že na toto aktivní
klubovní období vzpomínají dnešní - většinou už čtyřicátníci velice rádi. Je nutno zopakovat, že to dění vyplynulo z lehce
společensky pěstované sportovní atmosféry, která potom -

jako vedlejší produkt - sebou přinesla
vytvoření i tak skvělé party mladých lidí,
produkující i spoustu zábavy a legrácek.
Dlužno dodat, že tomu nijak nevadilo
tehdy skromné vybavení klubovny o
rozměrech cca 14x7 metrů, ani původní
velice jednoduché dvorce. Důležité bylo
zmíněné pohodové klima, které se zde
v tělovýchově dařilo vytvářet. K modernizaci hřiště, dvorců i klubovny došlo až v 90. letech,
jak se lze dočíst v dalším pokračování o tělovýchově po roce 1990.
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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