Ačkoliv nás počasí v září již pořádně zchladilo a
začalo nás připravovat na zimu, tak říjen naopak
přišel s babím létem. A to ne ledajakým – ranní
teploty až přes 10 ᵒC a odpolední teploty šplhající
k 25 ᵒC nás provázely velkou část měsíce. Co tomu
říká příroda, je těžko odhadnout. Někde stromy
nasazují na květ, ale celkové sucho se jen dále
prohlubuje. Jestli podzim a hlavně zima nepřinese
dostatek vláhy, tak příští rok bude pro přírodu velmi
těžký.
Sucho neovlivňuje jen naše studny, ale způsobuje i
značné škody. O požárech v našem okolí by káranští
hasiči mohli dlouho vyprávět. Stejně tak pracovníci
zdejší vodárny, jimž intenzivně sesychající jílové podloží drtí původní hlavní litinové potrubí o průměru
1100mm, které vede vyrobenou vodu z Káraného do Prahy, mají díky četným poruchám o další starost
více.
Zastupitelstvo obce se bude po volbách teprve ustavovat, ale od poloviny října má Česká republika po
řadě měsíců konečně také kompletní vládu.

Komunální volby v Káraném
V letošních komunálních volbách se v Káraném sice zvýšila volební účast z 36,19% ve volebním roce
2014 na letošních 42,36%, ale i tak byla pod celorepublikovým průměrem. Ten letos činil v komunálních
volbách 47,34%.
Svůj vliv na podprůměrnou volební
účast v komunálních volbách má
Káraný
průměr v ČR
samozřejmě fakt, že mimo první
porevoluční volby, je v obci pokaždé jen
jedna kandidátní listina. Řada voličů tak
42,36%
47,34%
má pocit, že není důvod k volbám
52,66%
57,64%
chodit. Paradoxně jsou to často titíž,
kteří mají celou řadu podnětných rad pro
zvolené zastupitele, ale zároveň sami
kandidovat rozhodně odmítají, protože
oni nejsou ochotni obětovat svůj čas a energii. Pozitivní však je, že i tak se vůbec daří kandidátku
pokaždé sestavit a najít pár nových kandidátů, ochotných věnovat svoje síly ve prospěch ostatních.
A co bude dále? Do 30 dnů od voleb musí proběhnout ustavující zasedání nového zastupitelstva a poté se
zase práce obecního úřadu rozjede na plný výkon.
Zvolení zastupitelé jsou:
Krejčí Barbora, Vodáková Iva, Barcalová Jitka, Páral Karel, Zahálka Petr, Zatloukal Petr, Kuthan Václav.
Všichni zvolení zastupitelé jsou nezávislí kandidáti bez stranické příslušnosti.

Do středního Polabí míří dalších 10 milionů
MAS – Střední Polabí úspěšně rozšířila strategii CLLD o čtvrtý programový rámec věnovaný
životnímu prostředí, což přinese do regionu dalších 10 milionů korun navíc. Peníze jsou určené na
zeleň ve městech a obcích a vybudování územních systémů ekologické stability. První výzva bude
vyhlášena během podzimu.
„Nový programový rámec je určený zejména obcím. Žádat ale mohou například i
církve, neziskové organizace a podnikatelé,“ říká projektová manažerka Eva
Neubergová.
První z výzev bude zaměřená na realizaci územních systémů ekologické stability,
které jsou vymezené v územních plánech obcí. Těšit se na ni můžete během
podzimu. Projekty mohou získat až 100% dotaci včetně příspěvku na následnou tříletou péči a v území
středního Polabí jsou pro ně vyčleněny 4 miliony korun.
Druhá výzva je v plánu na začátek roku 2019. Žádat můžete na projekty zaměřené na zeleň ve městech a
obcích, podpořit lze hlavně výsadbu nových a údržbu stávajících dřevin, zakládání trávníků a výsadbu
trvalkových záhonů. Mezi podporovaná opatření patří mj. i tvorba malých vodních prvků, osazení
mobiliáře, likvidace nepropustných ploch a zakládání nebo rekonstrukce cest a pěšin z propustných nebo
polopropustných materiálů. Projekty mohou získat až 60% dotaci a v území je pro ně vyčleněno 6 milionů
korun.
„Všem zájemcům o dotaci doporučuji konzultovat své záměry co nejdříve, protože příprava žádosti
zabere dost času,“ doplňuje Eva Neubergová na závěr.
Veronika Kubrichtová

Okleštění stromoví a jiných dřevin
Se začátkem období vegetačního klidu je potřeba připomenout vlastníkům pozemků, že
mají dle ustanovení §46 a § 24 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) povinnost
udržovat ochranné pásmo vedení vysokého napětí. Vlastníci či uživatelé pozemků tedy
musí oklestit stromoví a jiné porosty v ochranném pásmu, které by mohly ohrozit
bezpečný a spolehlivý provoz vedení přenosové soustavy. Energetický zákon zakazuje
nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3m.

Prověření připravenosti IZS
Vysoká kvalita káranské jednotky Sboru dobrovolných
hasičů je v našem regionu dobře známa. Jsou však situace,
které vyžadují koordinaci více složek Integrovaného
záchranného systému. Mezi ně patří například zásahy ve
vodárně Káraný, kde se nachází zásoba chlóru. Proto v říjnu
proběhlo cvičení všech dotčených složek Integrovaného
záchranného systému přímo v káranské vodárně, kde se prověřila celková připravenost pro případ
podobného zásahu. Od kompetentních činitelů jsme zjistili, že prověrka dopadla úspěšně a cvičný zásah
proběhl bez komplikací.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Den seniorů
Od roku 1990 je 1. říjen vyhlášen Mezinárodním dnem seniorů. Je to den, který ukazuje, že bychom si
měli uvědomit s čím se musí senioři potýkat a že i ve stáří umí být prospěšní.
Také my jsme si tento den připomněli, trochu s předstihem, v sobotu 29. září odpoledne na hřišti
v Káraném, kde bylo pro naše seniory připraveno sluníčkové odpoledne se soutěžemi, u kterých se
všichni přítomní pobavili, a také si popovídali. A velká účast byla radostí pro pana Jiřího Weisbergera a
jeho kolektiv, kteří tuto milou akci připravili.

Stolní tenis
Poslední zářijovou sobotu se v Neratovicích odehrálo první kolo Středočeské Open Tour mládeže.
Turnaje se zúčastnily naše dvě hráčky Nikola Fridrichová a Bára Pokorná. Tradičně se hrálo v 16-ti
členných skupinách, obě naše děvčata byla nasazena do skupiny B, ve které Bára skončila na 12.místě a
Nikola na 14.místě.
Na přelomu září a října začaly prvním kolem všechny soutěže dospělých. V prvním kole Divize žen přijel
do Káraného tým TTC Žehuň, kterému naše děvčata podlehla 3-7, ale vše si vynahradila ve druhém kole,
kde, stejným rozdílem, vyhrála v Čelákovicích. Po dvou odehraných kolech je náš tým na čtvrtém místě.
Oba týmy dospělých vstoupily do sezóny porážkami. „A“ tým v Okresním přeboru 1.třídy nejdříve
prohrál v Čelákovicích 7-11 a stejným výsledkem prohrál i domácí zápas s Odolenou Vodou. „B“ tým
v Okresním přeboru 2.třídy podlehl v domácím prostředí Velkým Popovicím a ve druhém kole prohrál
v Mnichovicích jednoznačně 0-18.
Jarý + Zolman
Strašidlovačka
13. října se na hřišti konala Strašidlovačka, kterou děti krásně
vyparádily svými maskami a navodily tak strašidelný ráz
odpoledne. Krátce po 17. hodině děti přivítaly Šárka
Menclová a Bára Krejčí v kostýmech čarodějek, které celou
akci zahájily a tím daly dětem pokyn k účasti na soutěžích,
které pro ně byly nachystané na fotbalovém hřišti. Vyhlášena
byla soutěž o nejlépe vyzdobené dýně, hodnotit mohl každý,
děti i dospělí. Na závěr odpoledne byla vyhlášena tři nejhezčí
díla, jejichž autoři byli odměněni. Po skončení soutěží byla
připravena stezka odvahy, kterou děti prošly s lampiony bez
známek strachu a obav. A to už se setmělo a čekalo nás vypouštění heliem nafouknutých balónků. Za
hromadného startu pak balónky vyletěly k večernímu nebi. To už hořel táborák, připraveny byly buřty
k opékání a sladkosti, které napekly šikovné ženské ruce a dětem, podle toho, jak dobroty rychle mizely,
moc chutnaly. Lepší počasí jsme si pro tuto akci nemohli přát, bylo nádherně, a příjemně teplý podvečer
také přispěl k hezké pohodě. Poděkování organizátorům, asistentům při soutěžích, což je asi 20 lidí,
možná i víc, kteří tuto akci připravili. Doprovodnou hudbu celého odpoledne a večera připravil a zajistil
pan Josef Hašek, který hudební program také uváděl.
Káranský bazárek
V sobotu 18. listopadu se od 14:00 hodin konal
v tělocvičně OÚ Káraný Káranský bazárek, který se
koná 2x ročně. Všechny připravené stoly se zaplnily
nabízeným zbožím pro děti a dospělé, a to nejen
ošacením, ale také sportovními potřebami, hračkami
a knížkami. Pro děti byl připraven workshop, kde si
mohly vytvořit dárek pro radost a rodiče mohli
v klidu nakupovat. Málokdo z návštěvníků odcházel
s prázdnou a byli spokojeni i prodávající, kteří se již
přihlašovali na bazárek, který proběhne na jaře 2019. Organizaci a přípravu akce zajistila a připravila paní
Jana Zahálková spolu s OÚ Káraný a TJ.
Pozvánka
Káranské vánoční trhy
Čas utíká jak voda, za dva měsíce už budou vánoce a tak pro vás připravujeme Káranské vánoční trhy,
které se budou konat v sobotu 1. prosince od 14:00 hodin, opět s nabídkou nejen vánočního zboží. Trhy
budou probíhat v tělocvičně OÚ Káraný, v hasičárně s nabídkou občerstvení, zabijačkových pochoutek a
večer se rozsvítí vánoční stromek s vystoupením dětí naší mateřské školky.

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

Rozjezd správní činnosti obce byl složitý
Zvolení zastupitelé - po rozdělení funkcí do jednotlivých komisí - navázali kontakty
s představiteli zdejších podniků, zdejších činných spolků, ale s představiteli sousedních
obcí. Bylo nutno vydat nové obecní vyhlášky, vycházející z rodících se zákonů. To proto, že
v době celkového společenského chaosu bylo i v této obci nutno stanovit jasná pravidla hry
pro občany i pro jejich zastupitele. Velký kus práce na tom vykonal pan Jiří Tajbl.
Důležité bylo stanovení programu rozvoje obce. Ten byl v daných minimálních finančních
podmínkách stanoven po inventuře stavu obce i stanovení pořadí důležitosti jednotlivých
akcí.
Rozhodně bylo dále potřeba: - Dokončit rozestavěné vodovodní sítě v Novém Vestci,
v okrajových lokalitách Káraného, ale také jako jedna z dlouhé řady starostí, postarat se o
udržení, resp. zlepšení obecního pořádku v době hromadného propuštění vězňů a následného
vykrádání domů a zejména chat. Což si žádalo (ale bezúspěšné) jednání o obnovení někdejší
funkce obecního policajta.
- Zadat tvorbu územního plánu obce (ÚP), nezbytného pro rozvoj obce i pro získávání
dotací.
- Řešit nekonečný, obtížné a stále se šířící problém
velkých černých skládek odpadů, roztroušených po
lesích, kolem vod i ve škarpách. Správa obce
narážela na nekázeň i nulovou snaha o nápravu
tohoto stavu ze strany některých občanů i mnohých
rekreantů.
- Prosadit uplatnění nového zákona o odpadech,
který obcím ukládal povinnost postarat se o
vytváření podmínek pro zákonnou likvidaci odpadů v době, kdy ještě nebyly povinné domovní
popelnice ani po obci rozmístěné sběrné kontejnery, tedy vytvořit právní základ pro
zdlouhavé, ale přece jenom ke zlepšení situace spějící problém, který silně zatěžoval obecní
pokladnu i zastupitele, kteří i tak měli spoustu jiných starostí.
Poznámka: K obrazu života v obci z té doby se hodí uvést i následující výsledky ze sčítání lidu k 1. 1. 1991: počet
obyvatel 450, z toho 229 mužů a 221 žen, 190 domů, z toho 120 s koupelnou, 31 s telefonem, 94 barevných
televizorů, 82 osobních aut, 74 automatických praček 928 rekreačních objektů. Ve velké části obce byl zabudován
vodovod, ale chybělo odkanalizování, plyn, telefonní linky, dostatečně kapacitní el. rozvody, chodníky, problémem
byla malá nosnost jizerského mostu, atd., atd. V následných odstavcích si tak alespoň stručně připomeňme
některé významnější akce, které posouvaly Káraný dopředu. Připomeňme i to, že starost radních nespočívá jen
v řešení investic, ale i v tisícovkách drobných denních problémů, které život ve správě obce přináší, ale i
v podpoře společenských aktivit občanů.
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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