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I přes opakovaná varování meteorologů, kteří
(chvílemi úspěšněji, chvílemi méně úspěšně)
předpovídali řadu vydatných srážek, bylo v červenci
v Káraném poměrně sucho. Na větší sucha
s občasnými přívalovými dešti si už pomalu
začínáme zvykat. Poněkud horší to mají naše
zahrádky, které tak vyžadují stálou zálivku. Rovněž
nově vysazené stromky v ulici Na Betonce by
v těchto suchých měsících těžko přežívaly bez
vydatné zálivky, kterou pro ně zajišťují naši
dobrovolní hasiči.
Naše česká vláda se již naplno rozjela, akorát nějak
sama neví jakým směrem. Jsme tak svědky
novodobé verze na již klasickou pohádku, když náš
parlament „odvolává, co odvolal a slibuje, co slíbil“.
Zákony tak jeden den poslanci schválí (v souladu
s dříve zveřejněnými záměry), aby je v zápětí
odvolávali a za dva dny měnili úplně opačně.
Dopady takového chaosu vidíme jasně – šikana
obyčejných lidí, kteří se v tom chaosu nemají šanci
vyznat (viz článek o našem hasičském speciálu),
řady letitých právních sporů s nejistým výsledkem,
spousta peněz zbytečně vyhozených oknem nebo stěhování bohatších firem do legislativně klidnějších
zemí.
A do toho nám na východě Evropy duní zbraně, které vraždí nejen nevinné civilisty žijící ve válečných
oblastech Ukrajiny, ale i nic netušící cestující letadel pohybujících se v letových koridorech vysoko nad
Ukrajinou.

Rozloučení s naším hasičským OT64
Povodeň - 2006

Někteří možná zaregistrovali, že obec před měsícem
nabídla k odprodeji náš hasičský speciál – OT64 Skot.
Chlouba našeho SDH, které naši hasiči věnovali
mnoho brigádnických hodin práce, musela být koncem
června prodána.
S těžkým srdcem jsme byli donuceni se zbavit stroje,
který byl nejen dobrým pomocníkem v případě
povodní nebo hašení v nepřístupných terénech, ale
také velkou atrakcí na mnoha akcích spojených
s hasiči nebo dětských dnech. Jeho pomoc byla
Krizovým štábem opakovaně žádána na záchranné
zásahy ze zatopených regionů i v jiných okresech.
Popularitu našeho OT64 dokládá mimo jiné i fakt, že
vyšlo v časopise ABC jako vystřihovací model.

Co bylo příčinou nuceného prodeje? Od ledna
tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon „o
nakládání s některými věcmi využitelnými k
obranným a bezpečnostním účelům na území
České republiky“, který schválila prezidentem
Zemanem dosazená vláda „odborníků“ v čele
s premiérem Rusnokem. Tento nesmyslný zákon
a na něj navazující vyhlášky, zařadily náš
hasičský speciál do stejné kategorie, jako jsou
například tanky, dělostřelecké systémy nebo
raketomety. A podle toho byly pro vlastníky (v
našem případě obec) i uživatele (hasiči)
stanoveny podmínky. Pro malou obec a jednotku Požár v CIUR - 2003
Sboru dobrovolných hasičů naprosto nereálné.
Vyhláška vstoupila v platnost počátkem prosince,
a jak to bývá v naší zemi běžné, tak platnost byla stanovena již k 1. lednu. Naštěstí zákon stanovil alespoň
půlroční lhůtu, během níž musí každý vlastník podmínky zákona a prováděcích vyhlášek zajistit. Měli
jsme tak k nalezení řešení dosti krátkou dobu. V případě, že bychom to nestihli do konce června 2014
zajistit, zákon stanovil pokuty v řádech statisíců
korun. I přes intenzivní snahu najít, společně s hasiči i
Krizovým štábem, nějaký způsob, který by nám
umožnil si „ótéčko“ ponechat, jsme se museli
nakonec smířit s tím, že vozidlo bude prodáno.
Proto obec zveřejnila záměr prodeje OT64. Nakonec
jsme dostali celkem 4 cenové nabídky na odkup a
zastupitelstvo po konzultaci s káranskými hasiči
prodalo vozidlo zájemci, který nabídl nejvyšší cenu a
zároveň byl držitelem Zbrojní licence.
Ke smyslu uvedeného zákona (stejně jako mnoha
Naši hasiči hvězdami hlavních zpráv TV NOVA
jiných) se raději nebudeme vyjadřovat.
PZ

Po uzávěrce: Z tisku jsme se dozvěděli, že nesmyslnost zmíněného zákona byla i na české poměry příliš
velká, a tak se poslanci rozhodli zákon trochu zmírnit. Projednávání změny zahájili koncem července.
Rozhodnutí by to mohlo být chvályhodné, kdyby pro mnohé nepřišlo poněkud pozdě. Dodržování
podmínek, podle původního „kocourkovského“ zákona, již u mnohých vlastníků obdobné techniky
začala kontrolovat policie. Nikdo si tudíž nedovolí vyčkávat na nové znění zákona, nesplňovat tak
současně platné podmínky a vystavovat se riziku citelného postihu.

Oprava komunikací
Jak jsme již dříve informovali, pokračujeme i v opravách nezpevněných komunikací
v katastru obce. K už opraveným cestám se tak přidává úsek od restaurace U Ferusů k
osadě Komáří Vrch a cesta od mateřské školky k nové zástavbě pod lesem.
Na rozdíl od oprav asfaltových cest se nyní našli někteří nespokojenci, kteří si stěžovali,
proč se cesta na Komáří Vrch opravuje. Že je to zbytečné, protože zde budou pouze jezdit
rychleji auta. Problém ovšem není v opravené cestě, problém je spíše ve vztazích mezi
samotnými chataři. Vzhledem k tomu, že zrovna cesta na Komáří Vrch nikam jinam
nevede, případná bezohledná jízda připadá na vrub samotných chatařů. Zlepšení stavu komunikace a
úprava odtoku dešťové vody by se mělo také projevit na křižovatce s ulicí Karla Čapka.
Množí se také dotazy, jak to bude s dalšími asfaltovými komunikacemi v obci, které nebyly letos opraveny
(např. Boženy Němcové atd.). Rozhodně počítáme i s opravami dalších komunikací, které by mohly být
opraveny příští rok. V letošním roce jsme opravovali ty nejhorší tak, aby zároveň byla zachována rozumná
finanční rezerva obce.

Zprávy TJ Jizera
Stolní tenis
Byla ukončena hrací sezóna 2013-2014 a s dětským
družstvem jsme si udělali rozloučení na hřišti TJ, kdy jsme si
zahráli fotbal, zhodnotili uplynulou sezónu a něco málo si
řekli, co nás čeká v příštím hracím ročníku. V konečném
pořadí bodovací soutěže okresu Praha-východ jsme získali
dvě první místa a to Eliška Marečková v dorostencích,
Tomáš Mareček v mladších žácích, ve starších žácích druhé
místo Denis Notek . Třetí místo patří Jakubu Šejvlovi, který
by byl asi první, kdyby nedal přednost důležitější krajské
soutěži, ve které skončil ve své kategorii na krásném
sedmém místě. V okresní bodovací soutěži se také hodnotí
celé oddíly a to jsme se umístili vždy do druhého místa. Tak
ať se nám daří i v sezóně 2014-2014.
Miloš Zolman, trenér
TJ děkuje všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli a ještě připomínáme, že družstvo dospělých postoupilo
do vyšší soutěže Okresního přeboru za realizačního vedení Miloše Zolmana a Zdeňka Šejvla.

Fotbalový turnaj
V sobotu 5. července se na hřišti konal tradiční fotbalový
turnaj za účasti 8 družstev. A bylo se na co dívat,
bojovalo se urputně, ale férově. Družstvo našich hráčů
„Životospráva“ si vedlo velmi dobře, probojovalo se do
finále, ale tady už podlehlo vítězi celého turnaje družstvu
Scareface 0:2. I tak je na místě naše gratulace.

Volejbalová školička
Ve dnech od 21. do 25. července se v Káraném na
volejbalovém hřišti TJ za pomoci Evy Vlčkové, Miloše
Zolmana a Vítka Smolíka, školilo 12 přihlášených dětí
ve volejbale. Vždy od 16:30 hodin jsme zahajovali volejbalovou školičku menším rozhýbáním celého
těla, abychom následně mohli trénovat naučená odbití obouruč vrchem, obouruč spodem, tzv. bagrem,
jednoruč vrchem pro podání, ale i smeč. Cvičení jsme prokládali drobnými soutěžemi s prvky
volejbalových úderů. Děti byly rozděleny do dvou družstev – družstva Borců a Tygrů a ohromně je
bavilo zbavovat svá pole míčů, které posílaly jakýmkoliv úderem na druhou stranu. Vyhrát mohlo jen to
družstvo, které po písknutí mělo ve svém poli nejmíň míčů. Do výuky se zapojily děti všech věkových
hranic. Děti svědomitě plnily dané úkoly a snad si základy volejbalu, tohoto
kolektivního sportu, uvědomily. Závěrem půldruhé hodiny si zkoušely herní
situace volejbalu přímou hrou i s pravidly, kdy jsme jim odpustili
volejbalová odbití, mohly míč házet, jak uměly, ale s podmínkou přehození
sítě. V pátek si po celotýdenním tréninku vysloužily sladkou odměnu a pro
uchování vzpomínky i pamětní list. Takto akce je plánována každoročně a
stává se součástí náplně sportovní činnosti TJ Káraný již třetím rokem.
Díky podpoře naší TJ, propůjčeným volejbalovým míčů ze Sokola Brandýs
n. L.-Stará Boleslav a ochotě čtyř nadšenců předávat základy volejbalu
měla tato sportovní akce i letos své naplnění a dětem se moc líbila.
Miroslava Linková

Na srpen připravujeme
Káranské divadlo – na divadelní představení „Dalskabáty“ se můžete přijít podívat v sobotu 23. srpna a
v pátek 29. srpna, začátek ve 20:30. Těší se na vás, jako každý rok, káranští ochotníci.
V sobotu 30. srpna od 14:00 hodin se na hřišti TJ budou konat Káranské sportovní hry pro děti, a nejen
pro ně, ale taky to bude rozloučení s prázdninami. Připravena bude řada různých sportovních klání
s cenami pro soutěžící a jiné zajímavosti.
Jiřina Pešková

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

Regulace Labe: nevratný zásah do krajiny
Ke třicátým letům zákonitě patří i zahájení
prací, souvisejících s napřímením labského
toku a vydlážděním jeho břehů tak, aby
řečiště zůstalo trvalé. Důvody: Časté
dlouhotrvající povodně a labské zákruty,
vytvářené ve Středolabí v průběhu mnoha
staletí, byly jednou z příčin obrovských
záplav, které sužovaly jak zemědělce, tak
obyvatele obcí i měst. Proto již koncem
K mapce a fotografiím: Části vzácné mapy okresu Brandýs
nad Labem se v této publikaci objevují velmi často pro svoji
obsahově vypovídající kvalitu. V tomto případě zřetelně
naznačuje, jaké labské zákruty se zde ještě kolem roku
1936 vyskytovaly a současně je k rozeznání trasa napřímení
Labe, zejména přes Ostrov.

19. století - po interpalacích polabských
starostů - byla zvažována regulace řek,
která by z Polabí rychleji odváděla vodu.
Těm někdejším záměrům však překážel

nedostatek peněz a následně i I. světová
válka. Po válce (již za existence ČSR) se
k tomu přidal i zájem o kapacitně náročnější
vodní dopravu. Proto byla – po roce 1920 zahájena příprava rozsáhlé regulace a
napřímení řeky v Polabí. Práce byly zahájeny
i navzdory silné hospodářské krizi, která –
možná - k zahájení regulací svým způsobem Foto z 30. let minulého století, na které je přímo z vody vidět
přispěla. Ta obrovská investice totiž koupaliště a pláž zvaná Na pastvách nacházející se přesně pod
středem původní zástavby Káraného. Mj. dokládá i mělkost řeky.
přinesla práci tisícům nezaměstnaných lidí
po celé délce toku od Kolína k Mělníku. Nutno předeslat, že již předtím - při stavbě vodárny
(1906 až 1914) - bylo Labe regulováno od dolní části káranského ostrova směrem k soutoku.
Stalo se tak v souvislosti s pokládáním vodovodního výtlačného potrubí pod labské dno a
nutností přeložit v době stavby labské řečiště.

Foto: regulační práce na Labi se siluetou vodárny v pozadí
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