Leden přinesl trochu sněhu i v Káraném a silné poryvy
větru naštěstí nezpůsobily větší škody. Koncem měsíce
se konečně teploty posunuly do zimních hodnot. Přes
den se držely kolem nuly a v noci klesaly až k -10 ᵒC.
Rozhodně složitější situaci zažívají horské oblasti
nejen v Čechách, které zavalily extrémní přívaly sněhu.
Doufejme, že ten bude na jaře odtávat postupně a
nepřinese nám po Jizeře, nebo po Labi povodně.

Do nového roku s novými zastupiteli
Loňský rok byl mimo jiné i rokem volebním. Zvolili jste
si nové zástupce do zastupitelstva. Vnesou nové tváře i
nové trendy do činností pod hlavičkou OÚ? To uvidíme
za rok při dalším zhodnocení.
V lednu začaly první děti navštěvovat naše mikrojesle. Početní stav byl okamžitě naplněn. Zařízení, na jehož
provoz jsme získali finanční podporu z MPSV, navštěvuje celkem 8 dětí od jednoho roku do tří let. Děti se střídají
tak, aby současně byly v místě maximálně 4. Z počátku jsme vůbec netušili, jak bude fungovat střídání a péče o tak
malé děti. Naše pečovatelky vše bravurně zvládly a děti i maminky jsou se službou spokojené.
Únor začal docela teple, a to bylo příjemné pro masopustní průvod. Zase se celá obec po roce zapojila do
uspořádání masopustního reje. Největší díl práce zastali naši hasiči, připravili alegorické vozy a letos nechyběl ani
dětský bar, který měl podobu perníkové chaloupky. Tato obnovená tradice již třetím rokem spojuje naši obec se
sousedním Novým Vestcem. Oba úřady a členové místních spolků v zimním období, kdy je každý raději doma „za
pecí“, motivují malé i velké vyjít ven a společně se bavit. Své masky mohly děti předvést ještě v březnu na dětském
karnevale.
Duben je měsíc, kdy se začínáme věnovat zahradám, přírodě. Tedy v tomto měsíci zpravidla je organizována
celostátní akce „Ukliďme Česko“. My jsme uklízeli na několika frontách. Jednak se uklízel sportovní areál TJ
Jizera Káraný u Jizery a jednak jsme se soustředili na břehy Labe. Tam se sešlo cca 20 lidí, kteří si rozdělili Labe
na úseky. Mezi dobrovolníky byli zástupci SDH Káraný, rybářů i myslivců z Brandýsa a Staré Boleslavi vyslali
jsme část z nich i na okolí komunikace mezi Novým Vestcem a Starou Boleslaví. Všichni byli překvapeni, kolik
toho lidi vyhodí do přírody. Celkem se sebralo za pár hodin 1,5 tun odpadu.
Letos poprvé se v květnu objevila na křižovatce před obecním úřadem májka. Členové SDH ji tam vztyčili tradiční
metodou pomocí lan. Doufáme, že se tato tradice obnoví a k ní třeba přibyde i to ostatní, co k májce patří.
Firma PVK uspořádala již podruhé Káranského vodovodníka – pěšky i na kolech po okolí zdroje pitné vody.
Původní myšlenka, že budou střídat místa, kde má PVK rozmístěny své činnosti, padla záhy po organizaci
loňského ročníku. Všichni zúčastnění včetně organizátorů byli naším okolím tak nadšeni, že se k nám budou vracet
i do budoucna. Pořadatel pak za každého účastníka, který dosáhl cíle přidala na charitu 100,-Kč. Jsme rádi, že si
firma PVK vybrala pro uspořádání takové akce naši obec a že jsme jim mohli pomoci.
Čelákovická farnost, pod kterou Káraný patří, zaznamenala změnu pana faráře. Nicméně i otec Sebastian sloužil
v naší kapličce sv. Jana Nepomuckého májovou mši.
My jsme se zapojili do soutěže Vesnice roku. Přijela nás hodnotit desetičlenná komise a my jim ukazovali, na co
jsme tady pyšní. Zahrnuli jsme je Zpravodaji, kronikou, Káranskou kamerou i spoustou fotek. Na představení obce
jsme měli dvě hodiny. Na počátku jsme nevěděli, jak je zaplnit, a na konci jsme nevěděli, jak ty dvě hodiny
nafouknout. Nakonec jsme se pochlubili nácvikem sklady na Všesokolský slet pro rodiče a děti Méďové. A tím

jsme si je získali. Za udržování sokolských tradic jsme získali ocenění a finanční dotaci 25 tis. korun na práci
s dětmi a mládeží.
Přestože si všichni všechno najdou na internetu, my máme rádi lidi a besedy s nimi. Pozvali jsme záchranáře Bc.
Marka Hylebranta, aby nám přednesl novinky o základech poskytování první pomoci a 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.
Jak již bylo zmíněno, TJ Jizera postavila skupinu rodičů a dětí pro Všesokolský slet 2018. Skladba Méďové je
určena pro předškolní děti. Podařilo se nám pro toto cvičení dát dohromady celkem 16 párů, což představuje jeden
cvičební čtverec. Nacvičenou skladbu předvedli cvičenci několikrát v Káraném, na Oblastním sletu v Brandýse nad
Labem, a nakonec v Praze v Edenu. Znovu bych chtěla poděkovat týmu cvičitelek Jitce Novotné a Dagmar
Šmídové, které vše zařídily, a ostatní naučily. Všesokolského sletu se za naší TJ zúčastnily ještě ženy pod vedením
Ivy Šichorové, které nacvičily hromadnou skladbu České asociace sport pro všechny.
Léto se neslo ve znamení dotací, získali jsme finanční příspěvek od Středočeského kraje na Fireport, nový
komunikační nástroj pro jednotku SDH 25tis. korun a zároveň jsme podávali žádosti o příspěvek na novou
hasičskou cisternu a přístavbu mateřské školky. Celkem máme požádáno o cca 16,5 mil a dalších 7 budeme muset
investovat ze svého. To že jsou oba projekty prospěšné je očividné.
Školka má neustále převis žáčků a od zápisu odchází spoustu nešťastníků, kteří by se rádi k nám do školky dostali.
A se stále častějšími suchými léty byla potřeba nové velkokapacitní cisterny prověřena hned několikrát. Jednotka
SDH zasahovala mimo jiné u dvou lesních požárů v našem katastru a kvůli suchu vyjeli na pomoc hasit do Lhoty a
do Staré Boleslavi.
Na počátku srpna se zase obcí prohnala bouře a hasiči likvidovali cca 11 polámaných a vyvrácených stromů.
Čtvrtý ročník společného bodovacího cyklovýletu Švihák lávkový byl ponechán v zářijovém termínu a letos
poprvé jsme vyhráli na počasí i na účast. Za Káraný jelo rekordních 37 posádek. Letos nám s organizací, kromě
Městysu lázně Toušeň, TJ Jizera a MAS Střední Polabí, pomohli i manželé Tylovi z restaurace Grádo. Takže
kromě cen za projetí trasy dostali malí závodníci i točenou zmrzku.
Na počátku října proběhly komunální volby. V Káraném přišlo volit 42% občanů. Do nového zastupitelstva byli
zvoleni Barbora Krejčí, Iva Vodáková, Jitka Barcalová, Karel Páral, Petr Zahálka, Petr Zatloukal a Václav Kuthan.
Starostkou se stala Barbora Krejčí, která má na starosti i kulturní a sociální komisi. Místostarosta Václav Kuthan je
zároveň členem téže komise. Finanční výbor má na starosti Jitka Barcalová, Kontrolní výbor Petr Zahálka. Životní
prostředí a veřejný pořádek řeší Iva Vodáková a Karel Páral, členy stavební komise je Barbora Krejčí a Petr
Zatloukal. Všichni zastupitelé se snaží mít přehled o dění i v komisích a výborech, jejichž členy nejsou, aby měli
dostatek informací pro rozhodování při jednáních zastupitelstva.
Druhý říjnový víkend jsme se zapojili do nově zorganizované akce Ukliďme řeku Jizeru. Jizera se uklízela od
pramene až k soutoku současně. Byli jsme součástí týmu 1500 dobrovolníků od nejmenších po nejstarší, který
posbíral 420 pytlů odpadu o hmotnosti 5 tun. Sbíralo se po obou březích 160 km dlouhého toku. Akce byla úspěšná
a počítá se s jejím opakováním.
Strašidlovačka již v roce 2017 byla za účasti OÚ Káraný a protože se to osvědčilo, tak jsme si patronaci ponechali.
Paní Šárka Menclová, předsedkyně TJ, pak zajistila dobrovolníky k soutěžím a děti ve strašidelných kostýmech
okupovaly hřiště u Jizery a radovaly se z tematických soutěží, vypouštění balonků a trošinku se bály na strašidelné
stezce. Opekli jsme vuřty a vybrali nejhezčí dýni.
V obci byla namontována 4 fotovoltaická svítidla v místech, kde by kabelové vedení bylo velmi nerentabilní. Zima
prověří, zda je toto cesta, nebo zda jejich svítivost neodpovídá potřebám občanů.
Na konci listopadu vyjeli naši ocenění z Vesnice roku – Rodiče a děti na výlet do Prahy, tentokráte ne v úboru do
Edenu, ale jen s dobrou náladou na Petřín. Vyběhli na rozhlednu, zasmáli se v zrcadlovém bludišti a prohlédli si
Štefánikovu hvězdárnu. Výlet byl zaplacen z příspěvku, který nám poskytl Středočeský kraj.
Prosinec jsme měli rušný. Advent se v Káraném slavil 1.12. Setkání na adventním trhu, si nechal ujít málokdo.
Všichni se těšili na dobroty místních hospodyněk, obecní punč, na hasičské zabijačkové pochoutky a na vystoupení
školáčků z MŠ. Hned na Barboru přinesl Mikuláš dětem pohádku do tělocvičny a malé káranské kino se zase
povedlo. Svátek světla na svatou Lucii hasiči rozšířili o pouštění lodiček s přáním. Zase jsme se spojili s pořadateli

z Lázní Toušeň a tentokrát ohňostroj přichystali oni. Na Štědrý den dopoledne skautky rozdávaly před budovou
obecního úřadu betlémské světlo a odpoledne jsme se všichni potkali u svatého Václava na společné zpívání koled
a svařák.
Díky vám, našim občanům, kteří se zapojujete do našich akcí a projektů, jsme stále nuceni vymýšlet nové události
a vylepšovat ty stávající. Snažíme se zhodnocovat obecní majetek, aby se nám tu žilo lépe, než jinde. Aby Káraný
bylo místem s dobrou adresou. Noví zastupitelé a členové komisí hýří novými nápady, tak uvidíme, co přinese
nové volební období. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří pod hlavičkou OÚ, TJ Jizera, SDH, ČČK, nebo jinou,
pomáhají připravit pro vás, naše občany, celoroční program. Jsem ráda, že tu s vámi žiju.
Barbora Krejčí

Stolní tenis
V předvánočním týdnu se za účasti devíti hráčů odehrál tradiční oddílový Vánoční turnaj dětí do patnácti let.
Hrálo se systémem každý s každým a celkovou vítězkou se stala Barbora Bergmanová, která vyhrála všechny
své zápasy, druhé místo obsadil s jednou porážkou Bedřich Pivoňka, třetí skončila Alžběta Komárková, čtvrtý
Matyáš Bergman a pátý Vojtěch Ramzer.
První lednovou sobotu se v Přezleticích odehrálo 3.kolo Okresní bodovací
soutěže dětí a mládeže. Nejpočetněji byla, počtem 19 hráčů, zastoupena
kategorie mladších žáků, ve které z našich hráčů dopadl nejlépe Bedřich
Pivoňka, který obsadil čtvrté místo, dvanáctý skončil Matyáš Bergman a
patnáctý Vojtěch Ramzer. V kategorii starších žáků skončila na čtvrtém místě
Alžběta Komárková. Následující sobotu jsme v Káraném uspořádali 11.ročník
Novoročního turnaje, kterého se zúčastnilo 19 hráčů ze 6 oddílů, kromě
domácích i hráči Otradovic, Byšic, Všetat, Jílového a Staré Boleslavi. Hráči byli rozděleni dle výkonnosti do
čtyřech skupin, ze kterých se následně postupovalo do vyřazovací části. V konečném pořadí obsadili první
čtyři místa domácí hráči a to v pořadí 1.místo Bára Pokorná, 2.místo Daniel Čmuhař, 3.místo Ondřej
Michalec, 4.místo Čestmír Duchoň, na pátém místě skončil Martin Králík ze Staré Boleslavi. Kompletní
výsledky Vánočního turnaje dětí i Novoročního turnaje jsou k nahlédnutí na webových stránkách Káraného.
V lednu začala odvetná část Okresních soutěží dospělých. Vstup do druhé části sezony se „B“ týmu příliš
nevydařil. Nejprve náš tým prohrál 7 : 11 v Mratíně a následně prohrál 5 : 13 ve Velkých Popovicích.
Novoroční pochod
Již více než 20 let vždy 1. ledna pořádá TJ Jizera Káraný Novoroční pochod okolím Káraného.
I tentokrát jsme se sešli u mostu, abychom přivítali Nový rok malou procházkou a vyvětrali si hlavu i tělo po
silvestrovské oslavě. Letos se nás sešlo za všechna ta léta nejméně, ostatní zvolili jinou relaxaci. Ale ještě před
procházkou jsme se sešli u schůdků do Jizery, abychom se podívali na čtyři otužilce, kteří se rozhodli pro první
letošní vykoupání v ledové vodě. My, zachumlaní do teplých bund, jsme jenom obdivovali jejich odvahu, se
kterou, ač nijak pro takový kousek netrénovaní, rozčeřili plaveckým stylem hladinu Jizery. A kdože našel tuto
odvahu? Jana Čadová, Richard Čada, Karel Páral a David Kalivoda. Že by se pro příští novoroční koupání našli
další otužilci?
Pozvánka na akce
9. února lyžařský zájezd na Horní Mísečky – přihlášky Jiřina Pešková, tel.739076518.
10. února 15:30 - 17:00 hodin zajistil OÚ Káraný bruslení na Zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou pro děti
a dospělé. Doprava vlastní, vstup zdarma.
19. února v 18:00 hod. OÚ Káraný pořádá v tělocvičně OÚ besedu „Bezpečnost a prevence v obci“, kde se
představí bezpečnostní agentura ADDUCO a jejich práce v obci, zástupce Policie ČR z Brandýsa n.L. por. Mgr.
Eva Hašlová, krajský koordinátor BESIPU pro Středočeský kraj Ing. Miroslav Polach a pplk. v.v. JUDR Jiří
Markovič s vyprávěním ze života kriminalisty.
22. února od 18:00 hodin Valná hromada TJ Jizera Káraný v tělocvičně OÚ.
9. března od 14:00 hodin se bude konat Masopust s průvodem do Nového Vestce.
9. dubna – OÚ Káraný zakoupil vstupenky na zábavnou talk show Karla Šípa Všechnopárty.
Vstupenky si již nyní můžete objednat u paní Jany Štěpánové – tel. 326991530.
Doprava autobusem zajištěna. Cena vstupenky 250,-- Kč.

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

Dokončení vodovodních sítí

(foto B. Šesták)

Po předchozím postupném položení vodovodních řadů 1987-90
v trvale osídlených ulicích Káraného a Nového Vestce, bylo
třeba přivést vodu i k nově osidlovaným ulicím, např. Čapkově,
Ke Trati, ale i k trvalým obydlím v odlehlejší osadě Višňovka.
Dělo se (cca 1997) v režii osvědčené trojice Ing. V. Kolerus,
K. Mencl, J. Peška.
Už předtím hledala obec vhodného provozovatele vodovodu.
Po několika letech správy podnikem VAK Říčany, bylo
rozhodnuto, že správu vodovodu si obec kvalifikovaně zajistí
sama.
Jak zmíněno, tak od r. 1994 pracoval jako správce obecních
sítí Ing. Václav Kolerus, za technické spolupráce Jiřího Pešky.

Posílení elektrorozvodných sítí – kabelizace Rozšíření telefonních sítí

Elektrorozvodná síť - zejména ve starší zástavbě obce - kapacitně
už dávno neodpovídala narůstající spotřebě domácností a živností, a
proto docházelo k nepříjemným a častým výpadkům přívodu
elektřiny do domácností.
Náprava však byla složitá i drahá. Jednak bylo nutno přesvědčit
Rozvodné závody a jednak zajistit peníze. Proto: až po několika
letech jednání se podařilo v kritických místech – východně od
vodárny - provést kabelizaci sítě a instalovat nové trafostanice,
z nichž jedna - v Jizerské ulici posílila i sítě v oblasti Jizerky.
Podmínkou této zdlouhavě prováděné investice Rozvodnými závody,
byl i výrazný investiční příspěvek obce Káraný ve výši cca 2 miliony Kč.
Telefonní spojení do domácností bylo dlouhá léta velmi těžké získat. Teprve v polovině
90. let se podnik Telecom rozhoupal a zahájil rozšiřování telefonních sítí do všech ulic.
Zdlouhavé práce doprovázel nepořádek a dlouho rozkopané ulice. V době kladení telefonních
kabelů ještě nikdo nemohl tušit, že za pár let se mohutně rozšíří užívání daleko
pohodlnějších mobilních telefonů. Ale telefonní připojení se přesto ještě pár let velice
hodilo, pro možnost připojení na internet, které bylo po řadu let dostupné pouze po pevných
telefonních linkách.
Poznámka: Vždyť aby nebyla OBEC jen jakýmsi sídlištěm bez ducha, nelze řešit jenom
problémy technické, ale také podmínky pro vnitřní společenský a kulturní život
obyvatelstva.
Proto vedle investic a oprav vybavení obce, byl zájem směrován i k přípravě a nabídce
programů pro volný čas obyvatelstva, zejména mládeže. Jak se dočteme v dalších
kapitolách, tak díky pochopení a finanční i morální podpoře správy obce a spolupráce s
dobře rozjetými zdejšími spolky (hasiči, TJ Jizera a Červený kříž) doprovázené i významnou
sponzorskou pomocí zde byly vytvořeny a pěstovány nevšední podmínky. I proto věnuji
tomuto tématu odpovídající prostor.
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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