Listopadové počasí se již více přiblížilo normálu, na
který jsme v listopadu zvyklí. Koncem měsíce se
dokonce poprvé objevil sníh. Sněhový poprašek sice
dlouho nevydržel, ale noční teploty se již pravidelně
pohybují kolem bodu mrazu. Ani denní teploty se
moc nad nulu nezvedají.
Vláhový deficit v přírodě se ale při dosavadním
průběhu podzimu rozhodně nijak nesnižuje. Těch pár
kapek, nebo několik sněhových vloček, příroda ani
nezaznamenala.
Všichni zvolení obecní zastupitelé složili nezbytný
„Slib zastupitele“ a tak mohlo být ustanoveno nové
zastupitelstvo obce.

Ustanoveno nové zastupitelstvo obce
Většina členů nově zvoleného zastupitelstva jsou
sice v této funkci poprvé, ale všichni se aktivně
účastní veřejného života v obci, zejména prací ve
spolcích.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
proběhlo ve středu 31.10.2018. Na zasedání byla
zastupitelstvem zvolena uvolněnou starostkou obce
Barbora Krejčí. Jako neuvolněný místostarosta byl
navržen a zvolen Václav Kuthan. Další body jednání
byly zejména organizační. Jednalo se hlavně o
ustanovení dalších orgánů obce – tzv. výborů.
Výbory jsou zřízeny následující:
 Finanční výbor- předsedkyně Jitka Barcalová, členové: I. Vodáková, P. Zahálka
 Kontrolní výbor- předseda Petr Zahálka, členové: J. Barcalová, K. Páral
 Komise životního prostředí a veřejného pořádku- předsedkyně Iva Vodáková, členové: K. Páral, P.
Švrčula
 Stavební komise- předsedkyně Barbora Krejčí, členové: P. Zatloukal, M. Krchov
 Kulturní a sociální komise - předsedkyně Barbora Krejčí, členové: V. Kuthan, J. Pešková, N.
Dolanská, D. Chramostová, M. Fabík, M. Chválová
Pokud budete potřebovat osobně projednat nějaké svoje záležitosti se členy uvedených výborů, pak to
můžete učinit:
 v pondělí 18:00 – 20:00
kontrolní výbor, finanční výbor, komise životního prostředí a veřejného pořádku
 ve středu 18:00 – 20:00
stavební komise, kulturní a sociální komise

Jinak úřední doba vlastního Obecního úřadu Káraný je:
Evidence obyvatel, vidimace a legalizace, podatelna:
 Pondělí:
8:00 - 12:00
 Středa:
8:00 - 12:00
18:00 - 20:00

Pokladna:
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00

Vernisáž obrazů v brandýské Kočárovně
1.11.2018 jsme měli možnost shlédnout zajímavé obrazy jedenácti káranských dam, které zde budou
vystaveny do konce listopadu.
Vernisáž hudbou a zpěvem doprovodili žáci a žákyně hudební školy 3.
ZŠ v Brandýse nad Labem a slovem pak profesionální malíř, pan
Jaroslav Šolc, který ocenil odhodlanost a nadšení žaček Ateliéru,
svobodu při tvoření a nezávislost a smekl pomyslný klobouk nad obrazy
různých žánrů.
Myšlenka založit malířský kroužek se zrodila před více jak 2 lety, kdy
paní Ivana Švrčulová absolvovala jeden ze svých malířských kurzů.
O své poznatky a zkušenosti se podělila se ženami z Místního spolku českého červeného kříže, a tak
vzniklo amatérské umělecké seskupení - Atelier Káraný, které se pravidelně schází a tvoří v prostorách
Obecního úřadu Káraný.
Dámy si tak splnily své dětské sny, hra s paletou je baví a krůček po krůčku
se seznamují s různými technikami malby, tvoří pod vedením své lektorky i
zcela samostatně a svobodně, což je naplňuje radostí.
Dalším rozměrem této aktivity jsou společná setkávání, návštěvy výstav a
galerií v Praze a navazování přátelských kontaktů.
Menší výstavu prací Ateliéru jste mohli vidět v Káraném, v rámci letní
Kloboukové párty.
Těmi úžasnými ženami, které rozdávají radost i svému okolí jsou Ivana
Švrčulová, Helena Čeledová, Eva Čmuhařová, Dana Doudová, Helena
Havlíčková, Alena Kejmarová, Marie Kloudová, Jitka Krupičková, Jindra Maříková, Ilona Škardová a
Zdena Zahálková.
Šárka Menclová
Vítání nových občánků Káraného
V sobotu 3.11. se konalo na OÚ Káraný slavnostní
uvítání nových občánků. Tohoto slavnostního aktu se
zúčastnilo 8 dětí se svými rodiči, sourozenci a dalšími
příbuznými.
Přítomné přivítala starostka naší obce Ing. Barbora
Krejčí s úvodním slovem, po kterém vystoupily děti
z káranské mateřské školky s pásmem písniček a
básniček, které připravily se svými učitelkami.
Rodičům byla předána pamětní mince Obce Káraný s
malým dárkem a se zápisem do pamětní knihy obce. Do Káraného jsme přivítali Kryštova Dolanského,
Karolínu Grečovou, Barboru Janalíkovou, Petra Miklíka, Miu Musilovou, Sebastiána Němce, Valentýnu
Votočkovou a Samuela Zitu. Dětem a jejich rodičům přejeme šťastný a spokojený život v naší obci.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Stolní tenis
V polovině listopadu se v Říčanech odehrálo druhé kolo Okresní soutěže dětí a mládeže, kde se nám
velice dařilo v kategorii mladších žáků. Z celkových osmnácti účastníků obsadil druhé místo Bedřich
Pivoňka, Matyáš Bergman skončil čtvrtý a sedmnáctý se umístil Vojta Ramzer. V kategorii starších žáků
skončila jedenáctá Alžběta Komárková a v kategorii dorostu byla Aneta Mrázová na děleném třetím
místě.

Ve třetím kole Divize žen přivítala naše děvčata v Káraném hráčky Sokola Uhlířské Janovice. Ve
velmi oslabené sestavě jim podlehla 3-7.
Dospělým se v letošní sezóně vůbec nedaří, oba dva týmy stále čekají na své první vítězství. „A“ tým
prohrál ve Velkých Popovicích 2-16, doma podlehl Říčanům 6-12, následně prohrál stejným výsledkem
v Brandýse nad Labem, v Káraném podlehl jednoznačně Úvalům 2-16. V sedmém kole prohrál těsně 8-10
v Odolene Vodě.
„B“ tým je na tom výsledkově velice podobně. Doma podlehl Brandýsu nad Labem 5-13, následně
prohrál v Přezleticích 2-16, v domácí herně prohrál nejtěsnějším možným rozdílem 8-10 s týmem Úval
„C“. O dva dny později prohrál v Úvalským „B“ týmem 1-17.
Jarý Jan
Přehled cvičebních hodin v tělocvičně OÚ Káraný.
pondělí
19:00 – 20:00 hod. Pilates – vedoucí cvičení Kateřina Jansová
úterý

17:00 – 18:00 hod.
18:00 – 21:00 hod.

Rodiče a děti, cvičení bude zahájeno v lednu 2019,
vedoucí cvičení Kateřina Crhová
stolní tenis – soutěžní hráči

středa

17:00 – 18:00 hod.
18:00 – 19:00 hod.
19:00 – 21:00 hod.

stolní tenis – mladší žáci, žákyně
stolní tenis – starší žáci, žákyně, dorost
stolní tenis – soutěžní hráči

čtvrtek

17:00 – 21:00 hod.

stolní tenis – dospělí,
trenéři stolního tenisu Miloš Zolman, Jan Jarý.
Power jóga – sál OÚ Nový Vestec,
vedoucí cvičení Petr Zahálka

19:00 – 20:00 hod.
pátek

17:30 – 18:00 hod.
18:00 – 19:00 hod.

kondiční aerobik – vedoucí cvičení Šárka Menclová
zdravotní cvičení – vedoucí cvičení Šárka Menclová

sobota

09:00 – 13:00 hod.
09:30 – 10:30 hod.

stolní tenis – soutěž
Pilates – sál OÚ Nový Vestec,
vedoucí cvičení Kateřina Jansová

neděle

19:00 – 20:00 hod.

Power jóga – vedoucí cvičení Petr Zahálka

Pozvání na prosincové akce
Blíží se Vánoce a děti v MŠ se připravují na besídku pro rodiče a setkání se seniory. Zváni jsou
všichni, ne jen ti, co zde mají svá vnoučata. Protože ne všechny děti mají babičku nebo dědu, kteří mohou
dorazit, rádi přivítáme všechny.
Děti se na vás budou těšit 13.12. v 10 hodin.
Mikulášské filmové promítání pro děti
V úterý 4. 12. se bude v tělocvičně OÚ Káraný promítat kreslený film pro děti „Emoji ve
filmu“. Začátek v 16:30 hod.
Valná hromada SDH
7.12. od 18:00 proběhne v hasičárně valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Káraný.
Svátek světla
13.12. oslavíme Svátek světla v den Svaté Lucie. Sejdeme se v 17:00 hodin před vodárnou na krátkou
procházku a ohňostrojem nad Labem.
Setkání u svatého Václava
Najděte na Štědrý den čas a přijďte ve 14:00 hodin ke kapli sv. Václava, kde se bude opět konat již
tradiční sousedské setkání se zpíváním vánočních koled. Opět bude připraveno svařené víno, proto si
vezměte s sebou hrnečky vlastní, nebo za padesátikorunovou vratnou zálohu bude k dispozici Káranský
hrneček.
Hasičský ples
V pátek 18.1.2019 v kulturním domě Nový Vestec od 20:00. Hraje kapela Karyna Band. Vstupenky
prodává paní Hanka Bodláková tel. 721 051 000

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

Přehled významných obecních investic v letech 1990-98
V době, kdy byl starostou pan Milan Vaněk.
Hned v úvodu musím předeslat, že jak v začátcích působení zdejšího
zastupitelstva, tak i ve všech dalších letech, bylo možno zdejší
investice připravovat velice složitě. To je třeba zdůraznit, protože
z následujícího přehledu by se mohlo zdát, že stačilo, aby si
zastupitelé například řekli: tak teď opravíme most přes Jizeru,
posílíme elektrické sítě, atd., atd.
Ale bylo to zcela jinak: Nebyla šance sáhnout do více-méně prázdné
obecní kasy, ani spoléhat na peníze státní. Ani nikdo ze správy státu
nepřišel a neřekl tak teď potřebujete to a to, tady máte peníze,
projekty a stavte.
Do této obce nic nespadlo samo od sebe z nebe jenom proto, že to bylo potřeba.
Proto je třeba ocenit obětavé a iniciativní občany, kteří tak náročným stavbám obětovali
spoustu energie a svého osobního volného času. Jim nestačilo, aby obec byla jen udržována
v provozu na úrovni cca poloviny minulého století, ale jednali o záměrech, přípravných
stavebních řízeních, projektech, shánění financí, jednání s dodavateli a nakonec i
realizacích.

Oprava a zvýšení nosnosti jizerského mostu ze 7 na 34 tun
Příprava probíhala od r. 1991, akce realizována
v r. 1994. Byla spojena s cca půlročním provozem
náhradního příhradového mostu mezi tzv.
transformátorem v Novém Vestci a Jizerskou
ulicí. Práce na mostě (cca 3 mil. Kč) investovala
správa silnic, náhradní most a náročné nájezdy
hradila obec Káraný (cca 1 mil. Kč) s příspěvkem
zdejších podniků, které potřebovaly užívat
vozidla o vyšší tonáži, než byl dosavadní limit
zatížení mostu. Podle záznamů k opravě mostu
přispěly vodárna Káraný a Sodovkárna Zátka.
Náhradnímu mostu se říkalo „Rámusák“, protože
jeho
pojízdnou
plochu tvořila prkna,
položená sice „na
sraz“,
ale
jinak
nepřikotvená, takže
z toho
byl
velký
kravál. Velké starosti působila i velká voda, která nebezpečně
olizovala spodní část nezakotvené konstrukce mostu.
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