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Měsíc srpen trochu dohnal svými dešťovými
přeháňkami vláhový deficit z minulých měsíců.
Také se výrazněji ochladilo, takže nám příroda jasně
připomněla, že konec prázdnin se kvapem blíží.
Ukrajinsko-ruský konflikt a jeho důsledky mediálně
přehlušují chabé zprávy o domácím dění. Navíc se
blíží podzimní volby do Senátu a do zastupitelstev
obcí, takže politické strany jsou opatrné, aby před
nimi příliš nepopudily možné voliče.
Ohledně letošních komunálních volebmáme
potvrzenu informaci, že lehce obměněná kandidátka
sdružení nezávislých kandidátů, jež reprezentuje
obec i nyní, byla podánajako jediná. Registrační
úřad v Brandýse nad Labem tuto informaci zveřejnil
v těchto dnech. V rozhodnutích o registracích jsme
zjistili, že z 27 měst a obcí v našem okolí, je
v celých 15 obcích podána pouze jediná kandidátka.
A jsou v republice i obce, kde není podána žádná
kandidátka.Ty bude muset po volbách, v nichž skončí mandát současným zastupitelům, „řídit“
ministerstvem dosazený správce.
Naši zákonodárci asi na tak „přízemní věci“ nemají čas, ale určitě by nebylo od věci se zamyslet, proč
lidé mají stále menší chuť, věnovat se veřejně prospěšným záležitostem. Třeba by pak zjistili, že
úmorná byrokracie, neustále se zvyšující nároky, stále se snižující přísun financí i časté a mediálně
populární znevažování práce obecních zastupitelů, postupně znechutí většinu těch, kteří se snaží na
malých obcích dělat něco pro ostatní.
Válečné události na východě Evropy se odrážejí v nově vznikající „studené válce“ s Ruskem na straně
jedné a západní Evropou a USA na straně druhé. Hlasitě se řeší především obchodní válka, se
vzájemnými blokádami a různými sankcemi. A v relativní tichosti se řeší také urychlené navyšování
vojenských rozpočtů jednotlivých států, včetně našeho, i rozšíření možností branné povinnosti občanů
v případě konfliktu.

Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014
Konání voleb:
pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hod
sobota 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hod
Volební místnost se nachází na Obecním úřadě Káraný, Václavská 19.
Právo volit:
občan české republiky, který v den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky:
v případě, že volič neobdrží hlasovací lístky nejpozději do 7. října 2014, budou připraveny k vyzvednutí
na Obecním úřadě Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný.
Volič s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Káraný, Václavská 19, 250 75 Káraný, bude mít
hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí taktéž na OÚ Káraný.

Kanalizace v Novém Vestci
Někteří se na nás obracíte s otázkami výstavby kanalizace v Novém Vestci, která
již začala probíhat. Bohužel s těmito otázkami je nutno se obracet na Obecní úřad
Nový Vestec, popř. sledovat informace na internetových stránkách
www.obecnovyvestec.cz . Tamtéž se obracejte s otázkami ohledně případného
omezení dopravy na příjezdu přes Nový Vestec do Káraného.
Obec Káraný není účastníkem žádného řízení týkajícího se vestecké kanalizace,
takže k této problematice nedostáváme, i přes naši snahu, žádné informace, které
bychom vám mohli poskytnout.

Aktuality z MAS Střední Polabí
Regionální centrum MAS bude sídlit v brandýské kočárovně
MAS Střední Polabí uspěla s žádostí o pronájem prostor v nově zrekonstruovaném objektu brandýské
kočárovny. Ve dvou místnostech postupně vznikne Regionální centrum MAS Střední Polabí.
Hlavním účelem centra bude podpora regionu
Středního Polabí, která by měla zahrnovat propagaci
a aktivity pro místní podnikatele, podporu
turistického ruchu i místních kulturních akcí.
Centrum bude mimo jiné sloužit jako galerie
s výstavním prostorem, který bude využit pro
propagaci místních umělců, historie a kultury
regionu.
V kočárovně si také budete moci zakoupit drobné
občerstvení, umělecké a upomínkové předměty od
Brandýská kočárovna, foto: K. Voděra | www.ceska-mesta.cz
místních producentů. Centrum bude v neposlední
řadě fungovat jako informační a poradenské místo
MAS Střední Polabí o.s., kde bude možné získat podrobnosti a konzultaci k dotacím vypsaným MAS i
jinými organizacemi. Regionální centrum by mělo zahájit svou činnost v průběhu září letošního roku.
Pozvánka: Seminář k čerpání dotací v letech 2014 až 2020
Na pátek 19. září chystáme od 13:00 – 19:00 hodin na Brandýském zámku seminář nejen k dotačním
titulům v právě začínajícím programovém období. Akce se zúčastní zástupci
ministerstev a dalších organizací, kteří poskytnou podrobné informace o možnostech
čerpání dotací v následujících letech. Akce je vhodná pro představitele obcí, podnikatele
i neziskové organizace, a to členy i nečleny MAS. Podrobnosti najdete na
www.strednipolabi.cz. Poplatek za seminář je pro členy MAS 250,- Kč, pro nečleny 450,- Kč. V ceně je
zahrnuto občerstvení.
Střední Polabí je už i na facebooku
MAS Střední Polabí rozšiřuje své informační kanály. Kromě internetových stránek najdete aktuality
z našeho regionu, pozvánky na akce a zprávy o dotačních příležitostech také na našem facebookovém
profilu na adrese facebook.com/strednipolabi.
Jiří Sládek

Zprávy TJ Jizera
Tenisový turnaj
2. srpna se na tenisových kurtech TJ za krásného počasí konal XII. ročník turnaje rekreačních hráčů, který
již třetím rokem nese název „Memoriál Oldřicha Křivánka“. Připomínáme si Oldu Křivánka jako
výborného člověka, velkého sportovce, který byl jedním z iniciátorů výstavby hřiště a organizátorem
mnoha sportovních a kulturních akcí v naší obci. Připomeňme si také jeho spisovatelskou činnost, díky
níž vzniklo několik knížek o historii Káraného a jeho okolí.
Letošního turnaje se zúčastnilo 27 tenistů – 4 ženy a 23 mužů, jejichž zápasy proběhly stejně jako každý
rok v přátelské atmosféře. Každý účastník obdržel diplom a hodnotnou věcnou cenu. K milé pohodě
přispěla i obsluha pod vedením Petry Vlčkové, připravené kurty díky správci areálu, panu Františku
Kejmarovi, a celou organizaci si vzali na starost Ivan Moško, Miro Beňo a hlavní pořadatelkou byla Jitka
Barcalová. O hudební úvod se postaral Martin Libra. Tento turnaj je vždy milým setkáním příznivců
tenisu v naší obci.
Putovní pohár pro rok 2014 vyhrála Jana Hurtová v kategorii žen a Ladislav Raichl v kategorii mužů.

Divadelní představení
A byla tady sobota 23. srpna, kdy náš divadelní soubor předstoupil před natěšené diváky, aby jim
předvedl nastudovanou hru „Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert“ na motivy divadelní hry Jana
Drdy. Protože naše scéna je scénou přírodní, tak přece jenom je naší velkou starostí jaké bude počasí.
Zatím se za těch dvanáct let, co v srpnových termínech uvádíme naše divadlo, stalo dvakrát, že jsme kvůli
deštivému počasí museli divadelní představení přesunout jen o jeden den, ale vždy se konala představení
dvě – premiéra a druhé představení, které následuje vždy za týden po prvním uvedení.
Takže letos hrajeme Dalskabáty - pohádku, kde zase dobro vítězí nad zlem a jenom bychom si přáli, aby
to platilo i v reálném životě. Ale pohádky míní a ten skutečný život je přece jenom o něčem jiném.
Myslíme si, že se nám divadelní představení povedlo. K tomuto pohledu nás vede zájem diváků a jejich
ohlasy během hry a hlavně velký potlesk na konci našeho představení.
Vážení diváci, vám patří náš velký dík.
Letos pro vás hráli: Markéta Wolfová, Jan Mencl, Martin Libra, Dana Vincová, Vladimír Vinc, Barbora
Krejčí, Šárka Menclová, Richard Čada, Josef Šilha, Miroslav Smolík, Marek Kuta, Petr Douda, Jiří
Peška, Václav Klouda, Karel Mencl, Jakub Šejvl.
Technickou stránku představení zajišťovali: hudební režie Josef Spitzer, zvuk Václav Kolerus, osvětlení
Jaroslav Barták a Tomáš Kaňa, scéna Barbora Krejčí a Karel Mencl, fotodokumentace Jan Dostál, DVD
záznam Radek Krejčí, úpravu scénáře a asistenci režie Jiřina Pešková, režie Miroslav Smolík.
Jiřina Pešková

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

Regulace Labe: nevratný zásah do krajiny - pokračování
Hlavní část regulace zdejšího úseku Labe
(= prokopání

ostrova)

byla

provedena

z velké části ručně cca v letech 1934 1952. V tomto úseku (Čelákovice-Káraný)
protnula někdejší, přibližně 2,5 kilometru
dlouhý

labský

ostrov,

jak

naznačuje

čerchovaná čára v mapce z roku 1936 (viz

Zpravodaj č. 285).
V souvislosti s regulací byly v celém Polabí
vystavěny

Foto Václav Siebert: jeřábový bagr zasypávározdvojující se
Labe pod železničním mostem. Díky tomu byl postupně umrtven
průtok pravým - pro koupání a rekreaci nevýznamnějším
ramenem řeky, s největšími plážemi.

jezové

zdrže

s plavebními

komorami, umožňující při povodních do
určité míry regulovat i výšku labské hladiny.

Protože Labe před regulací bylo velmi mělké
(viz fotky říčního koupaliště) tak pro zajištění
splavnosti

Labe

kapacitnějšími

nákladními

loděmi, bylo nutno z labského dna po desítky
let - pomocí vodních bagrů těžit písek.
To navíc přineslo další práci lidem v povodí, ale
také: písek byl výhodně prodáván místními,
toušeňskými

a

čelákovickými

pískaři

pro

potřeby stavebnictví. V Káraném byla známá
rodina

„pískařů“

Hadrbolců,

v Toušeni

Čelákovicích rodiny Kolenských a Bukovských.

a

Foto bagr těžící na Labi u Toušeně písek

Negativní dopady regulace
Negativní

dopady

regulace

se

týkají

hlavně

definitivního zániku polabských lužních (zátopových)
lesů a likvidace zdejších nádherných říčních koupališť
s rozlehlými plážemi. Pozoruhodné je, že zatímco jedni
představitelé Čelákovic, koncem 19. století vznášeli
úpěnlivé žádosti o regulaci, tak jejich následníci ve 30.
letech obrátili argumentaci o 100% a prosili o
zachování Labe v původním stavu. Jednoduše proto, že
koupaliště, objevená ve 20. letech 20. století přinesla
městu velice slušné zisky.

Skvělá pohlednice z čelákovického atelieru
Filípek - dokládá, že díky regulaci zanikla i tato
skvělá scenérie u mostu s někdejším
koupalištěm.
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