Počasí nám v září ukázalo, že nic netrvá věčně.
Z tropických teplot jsme se tak během několika dní
propadli do mrazivých rán, kdy teplota spadla až
lehce pod bod mrazu. Nastalo tak již běžné podzimní
počasí, kdy ráno v teplé bundě škrábeme omrzlá
čelní okna aut a následně se odpoledne vracíme
domů tričku.
Podle kouře z komínů i víkendového zvuku
motorových pil je jasné, že topná sezóna pomalu
začíná. Doufejme, že nám ovzduší v obci nebudou
otravovat pálené odpadky a obec nebude muset začít
využívat nových pravomocí pro vstup do obydlí za
účelem kontroly, čím hříšníci topí ve svých kotlích.

Slavnostní vylosování soutěže Fextovo území se blíží
Třetí ročník turistické soutěže Fextovo území se pomalu blíží ke konci. Kdo ještě neodevzdal hrací
arch do slosování, má šanci přesně do konce října. V listopadu čeká všechny účastníky i širokou
veřejnost velká slavnost, kam se dostaví bájné postavy z okolí i z daleka.
I v říjnu můžete sbírat nálepky do hracího archu, který je k dostání na Obecním úřadě. Nálepky pak
získáte na zajímavých místech v blízkém okolí. Pokud jich stihnete nasbírat deset, což jde poměrně
snadno, můžete se zúčastnit velkého listopadového slosování.
Losování o ceny bude součástí celodenního zábavného programu pro děti i pro rodiče, který se uskuteční
v neděli 11. listopadu. Na brandýském zámku se sejdou strašidelné i historické postavy, aby účastníky
soutěže ještě trochu potrápily, než se hlavní hrdina soutěže Fext pro letošek definitivně stáhne z boje.
Strašidelná stezka, která vás provede zámkem, má omezenou kapacitu, proto si zamluvte své místo
s dostatečným předstihem na www.polabsketoulky.cz. Část míst je vyhrazena absolventům soutěže
Fextovo území, ale přihlásit se může, až do zaplnění všech míst, každý.
Součástí programu bude také vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí kresbu Fexta, která stále ještě probíhá
v zámecké kočárovně v Brandýse nad Labem.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Divadelní představení
Ochotnický soubor i letos připravil
divadelní představení. Připomeňme si, že to
letos bylo již pošestnácté a tolik let to je, co
ochotnický káranský soubor existuje. Pro
letošní sezónu soubor nastudoval pohádku
O chytrém Honzovi, aneb jak se stal Honza
králem. Jak to bývá každý rok, tak i letos se
odehrála dvě představení, první v sobotu
25. srpna jako premiéru a druhé v pátek 31.

srpna, o kterém říkáme, že je to derniéra. Abychom před diváky mohli předstoupit, opět to znamenalo
více jak dva měsíce zkoušek a tomu předcházelo vytvořit scénář, dát dohromady celé obsazení, rozdělit
role a pak více jak dva měsíce zkoušek v době, kdy jsou dovolené, prázdniny a tak se celý soubor v plném
obsazením sešel opravdu jen několikrát. Generální zkouška dva dny před premiérou se moc nepovedla,
tak se opakovala následující den, ale to nám zase nepřálo počasí, kdy začalo pršet, takže v průběhu
generálky jsme museli hlavně rychle sklízet techniku a zkoušku jsme dokončili jen za svitu měsíce. Takže
jsme se premiéry měli proč bát. Ale když se napnou síly spolu s myšlenkou, že naše věrné diváky přece
nemůžeme zklamat, premiéra se povedla a stejně tak i druhé představení, které provázel chvilku trvající
drobný déšť, kterým se herci a diváci nenechali zaskočit. I letos, pro úspěch v loňském představení, byly
použity filmové klipy, které předělovaly jednotlivé scény. Děkujeme našim divákům za velký potlesk, za
spokojené úsměvy i osobní poděkování za příjemně strávené dva večery.
Toto představení připravili herci Vladimír Vinc, Renata Hájková, Jan Mencl, Barbora Krejčí, Jiří Bula,
Petr Zahálka, Dan Klouda, Karel Páral, Jiří Peška, Karel Mencl, Miroslav Smolík, Martin Libra, Daniela
Vincová, Šárka Menclová, Kateřina Trmalová, Lina Ostrá, Veronika Křížková, Petr Douda, Lukáš Bula.
Filmové klipy Oldřich Kmoníček, DVD záznam Oldřich Kmoníček, Radek Krejčí a Pavel Kmoníček,
zvuk a osvětlení Josef Hašek, scéna Barbora Krejčí, Karel Páral, Karel Mencl, technická spolupráce Pavel
Sádek, fotodokumentace Jan Dostál, inspicient Jiřina Pešková, režie a scénář Miroslav Smolík.
Káranské sportovní hry
1. září se na hřišti TJ konaly Káranské sportovní hry –
dětský den, které se každoročně konají na závěr prázdnin a
pro děti je to připomínka, že teď už zase přichází na řadu
škola. Odpoledne bylo zahájeno ukázkou skladby rodičů a
dětí, se kterými naše skupina vystoupila na Všesokolském
sletu v Praze se skladbou Méďové, následovala ukázka
zadržení pachatele v odcizeném voze dopravní policií ČR,
kteří byli hosty našeho sportovního odpoledne. Velký ohlas
u dětí vyvolala ukázka cvičených králíků slečny
Štveráčkové, která se svojí králičí skupinou „králičí hop“ je
účastnicí a přebornicí ve vyhlašovaných soutěží a předvedla, jak králíci dovedou zdolávat postavené
překážky. Jeden z králíků je i šampiónem České republiky. A pak už nastal čas pro jednotlivé soutěže,
které opět byly pro všechny věkové kategorie, u kterých jim byli nápomocni asistenti soutěží. BESIPem
byl připraven dětský dopravní test o bezpečnosti silničního provozu. Po absolvování soutěží byly děti
odměněny dárkovým balíčkem.
Švihák lávkový
V neděli 9. září se uskutečnil další ročník bodovacího rodinného cyklovýletu, který pořádá OÚ Káraný,
Městys Lázně Toušeň se spoluúčastí TJ Jizera Káraný a restaurace Grado. Start byl v Káraném na hřišti,
v Lázních Toušeň na fotbalovém hřišti
u Labe a nově u hospody na Grádě.
Z jednotlivých stanovišť se startovalo
průběžně od 13:00 do 15:00 hodin a
zde pak byl i cíl. Okružní trasa měřila
přibližně 10 km. Při průjezdu
vyznačenou trasou byly na sedmi
místech připraveny různé soutěže,
zábavné kvízy a další atrakce. S tím
nám pomohli obyvatelé Toušeně,

dámy z MAS Střední Polabí a nově majitelé hospody na Grádě, kde při splnění úkolu dostal každý dětský
závodník i točenou zmrzlinu. Některé děti to zvládly na svých kolech a ty menší na kolech svých rodičů.
Všechny děti, které dojely do stanovených cílů, obdržely diplom a zaslouženou odměnu. Letošní ročník
jsme zaznamenali nejvyšší počet startujících z Káraného, celkem 37 posádek. To určitě potěšilo všechny
organizátory. Hlavně letos, oproti minulým ročníkům, nám konečně přálo krásné počasí, kterého rodiče a
jejich děti využili ke krásnému výletu.
Stolní tenis
Začátkem září se odehrálo čtvrté kolo 2.ročníku Letní série turnajů ve stolním tenise. Posledního kola se
zúčastnilo 16 hráčů ze čtyř oddílů. Vítězem tohoto turnaje se stal Pavel Thomka z týmu pražských
Bohnic, na druhém místě skončil Milan Horák z Byšic, třetí byl Radek Fidrant, čtvrtý Pavel Mareš oba z
Otradovic a na pátém místě skončil domácí Daniel Čmuhař.
V letošním ročníku bylo celkem odehráno 420 zápasů, kterých se zúčastnilo 23 hráčů ze sedmi oddílů.
Kromě domácích to byli hráči Otradovic, Byšic, Jílového, Neratovic a pražských Bohnic a Elizzy.
Celkovým vítězem 2.ročníku se stal
domácí Daniel Čmuhař se ziskem 105
bodů, na druhém místě skončil se
ztrátou 18 bodů Radek Fidrant
z Otradovic, na třetím místě Nikola
Fridrichová se ztrátou 26 bodů, na
čtvrtém Čestmír Duchoň –se ztrátou 31
bodu oba z Káraného a na pátém místě
se se ztrátou 34 bodů umístil Pavel
May z Otradovic. Děkujeme všem hráčům za účast na turnajích a již teď se těšíme na příští ročník.
Přiblížil se začátek podzimní části týmové sezóny, do které jsme přihlásili dva týmy dospělých a tým žen.
Z organizačních důvodů došlo, na okresní úrovni, v jednotlivých skupinách k přerozdělení týmů, takže
„A“ tým dospělých bude v sezoně 2018/19 hrát Okresní přebor 1.třídy, „B“ tým Okresní přebor 2.třídy a
ženský tým Divizi žen, do které je letos přihlášeno pět týmů.
Bára Pokorná se v Praze zúčastnila prvního republikového turnaje dorostenek, kde se ji podařilo postoupit
z úvodní skupiny a v následné vyřazovací části vypadla ve druhém kole.
Jarý + Zolman
Pozvánka na akce říjen – prosinec
13.10. od 17:00 hodin na hřišti – Strašidlovačka pro děti se soutěžemi, stezkou odvahy, táborákem a
opékáním buřtů.
20.10. od 14:00 do 16:30 hod. v tělocvičně OÚ Káraný 9. Káranský bazárek oblečení, obuvi, hraček,
knížek, sportovního vybavení pro děti i dospělé.
2.11.-26.11. se bude konat v Kočárovně Brandýského zámku výstava obrazů členek ateliéru Káraný
pod vedením Ivany Švrčulové. Své obrazy budou vystavovat členky tohoto kroužku Ivana Švrčulová,
Jitka Krupičková, Helena Havlíčková, Jindra Maříková, Marie Kloudová, Zdena Zahálková, Ilona
Škardová, Alena Kejmarová, Eva Čmuhařová, Helena Čeledová, Dana Doudová. Prohlédnout si jejich
obrazy můžete v uvedené dny pondělí až pátek 10:00-17:00 hod., sobota a neděle 11:00 – 16:00 hod.
8.12. připravuje místní skupina Českého červeného kříže adventní výlet do německého Budyšina.
Zájezd se uskuteční pouze na základě dostatečného zájmu. Předpokládaná cena 300 Kč, odjezd v 6:00
hodin, návrat ve večerních hodinách. Přihlášky s úhradou zájezdu do 15. listopadu přijímá Miroslava
Chválová, tel. 602176017.
Káranské vánoční trhy – proběhnou začátkem prosince – termín upřesníme na plakátek a v příštím
Zpravodaji.

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

Činnosti střídajících se zastupitelstev obce Káraný od r. 1990
V listopadových volbách 1990 byli pro období 1990-1994 zvoleni do obecního zastupitelstva
tito občané: za Nezávislé: Milan Vaněk (zvolen starostou), Jiří Peška, Karel Mencl, Jan
Chramosta, Ing. Roman Šmíd, Michaela Králová, Alena Vaňková, Pavel Rauš, Zdeněk Faltys,
Jiří Tajbl, Božena Koníčková, Hana Marečková, Jiří Šebesta. V dalším zastupitelstvu 1994–
1998 redukovaném na 7 členů, působili už jenom „Nezávislí“. Byli to: starosta Milan Vaněk,
Božena Štěpánková, Jiří Peška, Karel Mencl, Radmila Ryvolová, Petr Zatloukal, Ing. Roman
Šmíd.
Že hlavní díl práce i odpovědnosti za správu obce bude na starostovi, se potvrdilo jak ve
volebním období 1990-1998, tak i ve všech dalších, tedy zatím až do roku 2011, kdy je tato
kapitola sumarizována. (Fotku tohoto ani předchozího zastupitelstva se mi nepodařilo
vypátrat.)
Ostatní zastupitelé nesli dílčí odpovědnost za problematiku svých komisí (stavební,
veřejného pořádku, kulturní, sociální, životního prostředí apod.), ale také samozřejmě
spolurozhodovali o obecních investicích a dalších zásadních věcech, týkajících se správy i
rozvoje obce.
Při zpětném pohledu na celkový kvalitativní posun obce v letech 1990-2010, o kterém se
zmiňuji v následujících stránkách, je třeba ocenit každého, kdo k tomu dobrému rozvoji v jakémkoliv rozsahu – přispěl ve správě
obce, či ve zdejších aktivních spolcích,
nebo občanskou aktivitou.
Úkol č. 1: stěhování dokumentů, atd.
aneb:
zpět
z Nového
Vestce
do
Káraného:
Ve stále ještě rozjitřené době povolebních
bouří, bylo první starostí zastupitelů
zajistit alespoň nejskromnější zařízení
obnoveného obecního úřadu, vytřídění
a přestěhování
všech
„káranských“
stavebních, pozemkových, osobních a jiných
dokumentů z úřadovny v Novém Vestci,
jejich rozdělení mezi doklady aktuální,
nezbytné k okamžité potřebě legitimní
správy obce a dokladů archivních.
Aby
prostory
znovuobnoveného
OÚ
vyhověly podmínkám pro jednání s občany,
bylo nutno přestěhovat i cca 3.000
svazkovou obecní knihovnu do jiné
místnosti, ale také respektovat = zanechat v provozu prostory zde – již cca 30 let usídlené
- poštovní úřadovny.
Zpravodaj Haló Káraný vydává OÚ Káraný pod číslem MK ČR E 10281. Texty, fotografie: kolektiv Obecního úřadu Káraný. Koordinace vydání: P. Zatloukal

Pro obec Káraný sponzorsky tiskne Iva Vodáková - grafické studio a tiskárna, Čelákovice, Na stráni 1301 www.durabo.cz

