Červnové počasí pokračovalo v nastoupeném letním
režimu. Potvrzuje se tak zjištění meteorologů, že
počasí je letos ve 40-ti denním předstihu. Doufejme,
že o stejnou dobu nepřijde letos dříve také zima a
mrazy.
Sucho, které vyžaduje nejen zvýšenou spotřebu vody,
ale zároveň snížilo hladiny podzemní vody v našich
studních, se může projevit i na vyúčtování vodného a
stočného. Kolem toho se nyní začíná v Káraném
rozvíjet velká diskuze, o jejímž původu vás
informujeme v následujícím článku.
Pomalu se začínají přibližovat podzimní komunální
volby a Česká republika ještě stále nemá od
uplynulých parlamentních voleb řádnou vládu
s důvěrou. Alespoň, že máme vládu nově
jmenovanou.

Vodné a stočné je v Káraném příliš nízké – tvrdí ministerstvo !
Počátkem června dorazil na obecní úřad Káraný dopis z Ministerstva zemědělství, odboru dozoru a
regulace vodárenství. Ministerští úředníci v něm poukazují na to, že aktuální zastupitelstvem schválené
vodné a stočné v Káraném není dost vysoké na to, aby provoz vodovod a kanalizace byl
samofinancovatelný pro následnou budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury v obci. Zároveň
vyzývají naši obec, aby do kalkulace vodného a stočného od roku 2019 zahrnula náklad minimálně v
částce 850 000 Kč ročně na budoucí obnovu. To je požadované navýšení o 492 000 Kč ročně. Přitom
veškeré současné roční náklady jsou 1,85 mil. Kč.
Požadavek ministerstva by tak, podle prvotních odhadů, zapříčinil navýšení ceny vodného a stočného
v Káraném o celou čtvrtinu ! Takto vybrané peníze by měly být ukládány
na zvláštní účet, kde by ležely do té doby, než by bylo nutné nějakou
investici do vodohospodářské infrastruktury provést. Ministerští úředníci
nám zároveň ve výzvě hned vyhrožují pokutou ve výši až 100 000 Kč
v případě neuposlechnutí a nenavýšení ceny.
Zastupitelstvo obce je nyní v těžké situaci, kdy musí vyřešit, jak rozumně
vyhovět tomuto direktivnímu nařízení. Principiálně lze souhlasit, že každá činnost by si na sebe měla
„vydělat“. Na druhou stranu je zrovna dodávka vody v podstatě „sociální“ službou. Současná cena pro
obyvatele je navíc schválená tak, že již nyní zahrnuje veškeré provozní náklady včetně běžných oprav a
současně vytváří rezervu na obnovu (dle výpočtu ministerstva) ve výši 225 tis. Kč ročně. Zároveň obec
dlouhodobě tvoří dostatečné rezervy také z jiných příjmů, aby měla připravené prostředky na případné
investice. Na rozdíl od státu, který je i v časech konjunktury v deficitu, totiž hospodaří naše obec po celou
dobu s přebytkovým rozpočtem.

Proto doposud představitelé obce nechtěli občanům cenu zbytečně zvyšovat. Máme zájem na tom, aby
občané měli doma kvalitní vodu, která po použití skončí v čistírně odpadních vod za cenu, která nebude
nikoho lákat k používání ne vždy kvalitní vody ze studny, která bude končit v nelegálních trativodech.
Z obdobných důvodů Káraný například dotuje svoz a likvidaci odpadů v obci, který také zatím není
rozumně „samofinancovatelný“.
Doufejme, že se vedení obce podaří najít co nejméně bolestivé řešení. Poradit se chce i s dalšími obcemi,
protože již nyní víme, že většina obcí v okolí zatím počítá koncovou cenu vodného-stočného pro občany
podobně jako u nás.
Petr Zatloukal

Přesun kontejnerů z ulice Karla Čapka
Sběrné místo kontejnerů na rohu ulic Lesní a Karla Čapka bylo již delší dobu
zdrojem různých problémů. Původní umístění z břehu Jizery se nejprve změnilo na
více skrytý prostor na kraji lesa. Ani toto umístění se však příliš neosvědčilo –
nehyzdí sice tolik vzhled ulice, ale jeho zakrytí zase svádí některé lidi k vytváření
nepořádku kolem. Navíc blízkost mostu je využívána k snadnému odkládání
odpadů občanů z jiných obcí na náklady Káraného. Po opakovaných stížnostech
občanů tedy nyní zastupitelstvo obce rozhodlo, že toto sběrné místo bude úplně
zrušeno.

Káranská školka v Krkonoších
Na červnovou jarní školku v přírodě vyrazila káranská MŠ do krkonošské
Boudy Růžohorka, která se dobře osvědčila již při minulé zimní akci.
Přestože červen byl letos velmi teplý, děti si na horách užily jak mikiny,
tak i pláštěnky. Dobrodružství, zábava, poznávání a kamarádi ve spojení
se zkušenými učitelkami, milým personálem boudy a dobrým jídlem jsou
ideální kombinací pro spokojenost dětí.

Vesnice roku 2018
Pod nátlakem z různých stran jsme naši obec přihlásili do soutěže VESNICE ROKU 2018. Do celostátní
soutěže se ze Středočeského kraje přihlásilo z 1100 obcí pouze 13. A mezi nimi i my.
Nejprve jsme museli do přihlášky vypsat za co si ocenění zasloužíme. Věřte, že sepsat vše, co je o
Káraném důležité v našich očích, zabralo sedm stran. Toto odevzdat do 30.dubna a pak jsme čekali na
termín, kdy dorazí desetičlenná hodnotící komise. Ta se nahlásila na 22.5. v 16:30 hodin. Netušili jsme,
co jim vlastně máme ukázat, protože v tuto dobu už nejsou ani děti ve školce.
Zůstat v místnosti a ukazovat fotky a filmy, nebo je provést po obci a ukázat
školku, hřiště, odpočívadla pro turisty, mikrojesle, křížek? Nakonec jsme
připravili obojí a jako bonus i nácvik skladby Méďové, kterou nacvičují naši
rodiče a děti na XVI. všesokolský slet 2018. Komise nás zaskočila sdělením,
že na to všechno máme jen dvě hodiny. Nakonec jsme stihli vše, co jsme chtěli. Samozřejmě, že posléze
bychom naši prezentaci pojali asi jinak, ale karty byly rozdány. Oddechli jsme si a čekali na verdikt. Pro
ten jsme si museli dojet 14.6. do Kutné Hory. Byli jsme svědky toho, jak se soutěže
zhostily i ostatní obce. Máme ještě, co dohánět. Obce, které zvítězily ve středočeském
kole, na své prezentaci pracovaly daleko více. Představa, že na prezentaci obce pracuje
celý měsíc stovka lidí, je u nás zatím utopií. Abychom vás ale již nenapínali, domů jsme
s prázdnou nejeli. Odnesli jsme si diplom za udržování sokolských tradic, což sebou
nese neinvestiční dotaci 25.000 Kč na podporu a rozvoj práce s mládeží. Pokud máte
nápad, jakou akci/projekt pro naše děti a mládež vymyslet, neváhejte nás kontaktovat na
emailu krejci.karany@seznam.cz. Průběh návštěvy hodnotící komise uvidíte na káranské kameře.
Barbora Krejčí

Zprávy z TJ Jizera
XVI. všesokolský let 2018
V Brandýse nad Labem se 27.5. konal Oblastní sokolský slet, jehož jsme se zúčastnili se skladbou
Méďové pro předškolní děti a rodiče. Dopoledne byla generální zkouška a odpoledne jsme pak
napochodovali, abychom předvedli, jak se nám nácvik této skladby povedl. Věnovali jsme mu opravdu
mnoho času a i díky trpělivosti našich dětí se nám to povedlo. Vůbec celé odpoledne se organizátorům
České obce sokolské vydařilo jak po organizační stránce, tak i příjemnou atmosférou při předvedení
všech hromadných skladeb tohoto dne. A teď už nás čeká 6.července to hlavní a tím je vystoupení na
stadionu Slavie v Edenu, kde vystoupíme v II. programovém odpoledni. Naše ženy vystoupí se skladbou
České asociace sport pro všechny s názvem Gymnastický sen v I. programu 5. července.
Zájezd na Křivoklátsko
V sobotu na 23. června se konal zájezd na Křivoklátsko, při kterém jsme spojili
kulturní zážitek se sportovním. Nejdříve navštívili hrad Křivoklát, který je jedním z
našich nejstarších a nejvýznamnějších hradů, který byl postaven ve 12. století za
panování Přemysla Otakara II. V roce 1929 hrad prodal poslední majitel Max Egon
II. Československému státu a hrad byl prohlášen národní kulturní památkou. Po
prohlídce jsme odjeli autobusem do údolí k Podmokelskému mlýnu, chráněné oblasti Křivoklátska, a
nastoupili na trasu podél Zbirožského potoka, na kterém se nachází Skryjská jezírka s malým vodopádem.
Cestou jsme přecházeli potok po úzkých dřevěných lávkách a jak kamzíci jsme pak přelézali skalnaté
překážky, při jejichž překonávání jsme si navzájem pomáhali. Poté jsme se vydali další značenou cestou
k naší poslední zástavce v obci Skryje, kde jsme se občerstvili a někteří stihli navštívit muzeum věnované
výzkumu a životu Joachima Barranda.
Všech čtyřicettři účastníků se pak v pohodě a ve zdraví vydalo na cestu domů.
Káranské divadlo
I pro letošní léto připravuje náš divadelní soubor představení. Tentokrát to bude pohádka o Chytrém
Honzovi aneb Jak se stal Honza králem. Zkoušky probíhají 2x týdně téměř celý měsíc, ale ještě je toho
hodně před námi. 24. srpna bude první představení a 31. srpna pak druhé. A opět v našem přírodním
divadle na hřišti. Těšíme se na diváky a příznivce, snad je i letos potěšíme. .
Pozvání na akce v červenci
Letošní volejbalová školička pro děti bude probíhat na volejbalovém hřišti od 30.7. do 3.8.2018, přihlásit
svoje děti můžete u paní Mirky Linkové, tel. 737735274 a další informace budou na plakátech.
13.7. koncert Martina Libry na hřišti od 19:30 hodin
28.7. Memoriál Oldřicha Křivánka, tenisový turnaj neregistrovaných a rekreačních hráčů
- prezentace v 9:00 na tenisových kurtech
28. 7. Letní hasičská zábava před hasičárnou s hudbou a občerstvením od 19:00 hodin
Jiřina Pešková

Stolní tenis
Jako každý rok, tak i letos jsme v rámci zakončení sezóny
uspořádali pro děti sportovní odpoledne. Děti na hřišti
využily veškerého vybavení, zahrály si různé míčové sporty,
zacvičily na posilovacích strojích a na závěr se občerstvily v
místní klubové restauraci.
Jménem trenérů přeji všem dětem letní prázdniny plné
krásných zážitků a první týden v září se těšíme na zahájení
nové sezóny. Pro funkcionáře již příprava na sezónu 2018/19
začala, sepsáním Evidenčního seznamu, jeho odesláním
společně se startovními poplatky za jednotlivé hráče a
přihlášením týmů do jednotlivých soutěží. Naše juniorky
jsou přihlášeny do Divize žen, „A“ tým dospělých do
Okresního přeboru 2.třídy, „B“ tým dospělých do Okresního přeboru 3.třídy.
Jarý + Zolman

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

80. léta: změna vedení správy obce a stavba vodovodu

(foto B. Šesták)

Ve volbách v roce 1981 byla do čela
sloučených obcí Nový Vestec - Káraný
zvolena paní Milena Flemrová. V té době
se už začaly výrazně projevovat
škodlivé
změny
v kvalitě
vody
z domovních studní, protože domácnosti
byly již vybavené koupelnami, pračkami,
splachovacími
záchody
a
jinými
zařízeními.
To
značně
zvyšovalo
potřebu
vody
ve
zdejších
domácnostech. Ale stávající jímky na odpadní vody byly malé,
lidé se odpadů většinově zbavovali pomocí tzv. trativodů,
protože neexistovalo odkanalizování obce.
Následek: ve zdejším propustném pískovém podloží se odpadní
vody obsahující škodlivé bakterie i produkty ze spotřební
domácí chemie prosakovaly k domovním studním.
Stavbě vodovodu však překáželo několik faktorů: Jedním z nich
bylo myšlení lidí (voda z naší studny je dobrá, a když tak ji
převaříme… apod.), ale také nechuť rozkopávat ulice, ale
zejména takovou investici nebyly v obci peníze.

Ve chvílích kritických rozhodla iniciativa a úsilí pár lidí

Po výrazném - a laboratořemi zdejší vodárny opakovaně dokládaném - zhoršení kvality
v domovních studních v celé ploše obce, dokázalo ve druhé polovině 80. let pár zasvěcených
lidí přesvědčit tehdejší MNV Nový Vestec-Káraný, vedený M. Flemrovou, že vodou
z domovních studní je ohroženo zdraví obyvatel. Následovala spousta starostí s přípravou
stavby vodovodní sítě.
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