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Září bylo teplé a nadprůměrně vlhké. Některé bouřky
nebo přívalové deště zvedaly i hladiny řek.
V Káraném však naštěstí žádný problém nevznikl.
Deště společně s teplým počasím přály houbám a tak
se nejen okolní lesní cesty zaplnily parkujícími auty,
jejichž osádky s košíky prohledávaly blízké lesy.
Od „eurovoleb“ jež uplynulo několik měsíců, ale
teprve nyní obdržela Česká republika jejich
prostřednictvím od Evropy pořádný políček.
Dlouhou dobu vládní koalicí vybírané a různě
„handlované“ české kandidátce na euro komisařku
byla
přidělena
problematika
spravedlnosti,
spotřebitelských práv a rovnosti pohlaví. Za své tak
vzaly silácké řeči o tom, jak získáme silný
ekonomický resort. Evropa nám tak jasně ukázala, co
si o naší politické reprezentaci myslí. Jak už to
známe, tak ani podobné, zcela jasné signály, našim
představitelům nebrání v opakování stále stejných
chyb vůči zahraničním partnerům. Proč také řešit
„nějakou Evropu“? Vždyť v našem malém českém
rybníčku se zdejším politikům tak dobře daří.
Situace na Ukrajině se sice trochu zklidnila, přesto je však každému jasné, že hrozba dalšího konfliktu
je stále aktuální. Evropa řeší, jak se připravit na blížící se zimu, když dodávky plynu z Ruska nejsou
naplňovány v plném rozsahu a obchodně – politické vztahy jsou aktuálně na bodu mrazu. Jednotlivé
země tak urychleně plní rezervní zásobníky zemním plynem a zároveň se krizové štáby zabývají
nouzovými scénáři.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme pro vás společně s firmou .A.S.A. připravili odvoz
nebezpečných odpadů. Svoz proběhne v sobotu 1.11.2014:
od

do

místo

9:10

9:40

ul. Hlavní - u bývalé samoobsluhy

9:50

10:10

ul. Václavská - před obecním úřadem

10:20

10:35

chatová oblast - u zdymadel

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA své nebezpečné odpady.
Odvážíme:
oleje, barvy, lepidla vč. jejich obalů, kyseliny, louhy, čističe, domácí chemie, spreje, léčiva,
elektrozařízení, osobní pneumatiky bez disků
Svoz se netýká stavebního odpadu (azbest apod.) ! Podrobnosti na www.karany.cz .

Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014
Volby se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 h a sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 h.
Volba bude umožněna jen po prokázání totožnosti a státního občanství voliče občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Volební místnost se nachází na Obecním úřadě Káraný, Václavská 19.

Začátek školního roku v mateřské školce
Nový školní rok byl ve znamení
několika důležitých změn. Počet
dětí ve školce byl navýšen na
maximální možný počet pro
jednotřídnou mateřskou školku –
na 28 dětí. Navýšení kapacity o 4
děti
bylo
umožněno
jen
obdržením legislativní výjimky.
Naše školka splnila všechny
podmínky pro její udělení a tak
se nám navýšení povedlo. Aby i
při zvýšeném počtu dětí byla
zachována kvalita vzdělávání,
byl také rozšířen počet pedagogických pracovníků o jednu učitelku. Zároveň bylo nutno nahradit učitelku,
která odešla z káranské školky před prázdninami. Na děti tak v novém školním roce čekala nejen jinak
upravená třída, ale hned dvě nové paní učitelky.
Že se jednalo opravdu o ostrý start, to zajistila „přepadová“ hloubková kontrola. Ta neočekávaně přišla
z Krajské hygienické stanice hned 1. září v 8 hodin ráno. Důkladná prověrka vlastní školky, výdejny jídla,
potřebných dokladů, čistoty i zajištění věcí pro děti byla sice náročná, nicméně o to radostnější byl závěr,
že je ve školce i tentokrát vše v naprostém pořádku.

3. Káranský bazárek
Po úspěchu dvou předcházejících bazárků, kdy můžete nabídnout dětské ošacení, ze kterých
už vaše děti vyrostly a nemá je cenu doma skladovat, se ten letošní podzimní bude konat 25.
října od 14:00 hodin opět v tělocvičně OÚ Káraný. Nabídnout můžete nejen dětské věci, ale
také hračky, knížky, sportovní potřeby. Hlavní organizátorkou je paní Jana Zahálková, u které se můžete
přihlásit, pokud budete mít zájem o prodejní místo. Pak je také důležité, abyste přijeli s určitým časovým
předstihem pro vaši přípravu. Vše důležité vám sdělí paní Zahálková – telefon 604235735.

Připravujeme:
18. října - od 17:00 h proběhne na hřišti TJ Jizera i letos Strašidlovačka pro děti.
29. listopadu – na naše pozvání přijede divadelní soubor Amadeus z Prahy a zahraje nám představení „A
do pyžam!“ – veselohru, která vás určitě před vánočním shonem pobaví. Hrát se bude v sále OÚ Nový
Vestec. Začátek pravděpodobně v 19:00 hodin, ještě upřesníme.
22. listopadu – Káranské vánoční trhy od 14:00 h v tělocvičně OÚ a ve spolupráci s káranskými
dobrovolnými hasiči, kteří opět připraví zabíjačkové hody. Co vše si na trzích budete moci zakoupit,
uvedeme v příštím zpravodaji.

Zprávy TJ Jizera
Divadelní představení
První představení hry „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“ se povedlo, psali jsme o něm
v minulém čísle. Druhé představení se konalo v pátek 29. srpna a vzhledem k nepříznivému počasí, to
bylo velice napínavé. Ještě v 17:00 hodin, kdy jsme chtěli postavit židle do hlediště, pořádně pršelo a tak
jsme prosebně koukali na oblohu s přáním, aby se počasí umoudřilo a mohli jsme hrát. Povedlo se! Snad

při nás stáli milovníci divadla tam nahoře. I když to byl pátek, všední den, kdy mnozí přijíždějí z práce
pozdě odpoledne, zase bylo hlediště, k naší velké radosti, zaplněné. Věříme, že i tentokrát odcházeli
diváci spokojeni. Druhé představení je vždy trochu jiné, než premiéra. Je to tím, že herci už vědí, že je to
loučení s nastudovanou hrou, tak si přidávají svoje vlastní improvizace, které postřehne jen ten divák,
který shlédne obě představení. Některý výstup se povede líp poprvé, některý při derniéře. Ale to tak bývá
- jak u ochotníků, tak v profesionálních divadlech. Tak skončila naše 12. divadelní sezóna a více jak dva
měsíce zkoušek. Už teď se někteří z našich věrných diváků ptají a co příště? Zatím nevíme, ale co víme je
to, že vydržíme a shledáme se s vámi v roce 2015. Tedy, chtěli bychom…

Káranské sportovní hry aneb Dětský den
Již několikátý rok je to tak, že hned
následně
po
druhém
divadelním
představení připravujeme
Káranské
sportovní hry-Dětský den, které mají
podtitulek „Rozloučení s prázdninami“. Ty
letošní se konaly v sobotu 30. srpna. Bylo
připraveno 18 soutěží pro všechny věkové
kategorie dětí a nejenom to. Děti a všichni
přítomní
shlédli
ukázku
výcviku
policejních psů, kynologů Policie České
republiky se zadržením a zneškodněním
pachatele, dopravní policie představila
zásahový vůz a motorku. To se líbilo nejen
dětem, ale i dospělým, hlavně z řad mužů. Naši káranští dobrovolní hasiči, kteří se každoročně zúčastňují
Dětského dne, ukázali hasičskou techniku, kterou si mohli všichni prohlédnout a připravili několik
soutěží, které souvisely s hasičskou zdatností. Všechny soutěžící děti byly odměněny drobnými cenami,
které našly v připravených balíčcích. Děkujeme všem, kteří se na přípravě sportovního odpoledne podíleli
a pomohli při všech soutěžích. Náš dík patří i sponzorům.

Cvičební hodiny
Léto skončilo, je tady podzim a sportovní aktivita se přesunuje do tělocvičny. Ale i v létě se v tělocvičně
konaly pravidelné hodiny zdravotního cvičení a aerobiku, Power jógy a Pilates. Pro všechny zájemce
uvádíme rozpis cvičebních hodin:
pondělí
19:00 až 20:00 h
Pilates
cvičitelka Kateřina Jansová
úterý
17:00 až 18:00 h
cvičení rodičů a dětí
cvičitelka Jitka Novotná
18:00 až 22:00 h
stolní tenis-soutěžní hráči
trenér pro stolní tenis:
středa
17:00 až 19:00 h
stolní tenis-žáci st.,žáci ml. Miloš Zolman
19:00 až 21:00 h
stolní tenis-soutěžní hráči
čtvrtek
18:00 až 21:00 h
stolní tenis-rekreační hráči
pátek
17:30 až 19:00 h
zdravotní cvičení, aerobic cvičitelka Šárka Menclová
sobota
9:30 až 13:00 h
stolní tenis-soutěže
neděle
19:00 až 20:00 h
Power jóga
cvičitel Petr Zahálka

Posilovna na hřišti
Všichni, kdo jste zavítali na hřiště, jste si všimli, že vedle nových dětských herních prvků byly umístěny
venkovní posilovací stroje pro dospělé. Těší nás zájem o tuto novinku, ale upozorňujeme, že tyto stroje
jsou určeny výhradně pro dospělé, nebo děti, starší 14 let. Uvést tuto důležitou informaci nás nutí to, že
na strojích často vidíme malé děti, pro které jsou nebezpečné. Žádáme dospělé, kteří na
hřiště přijdou s menšími dětmi, aby toto vedli v patrnosti. A ještě jedno upozornění – malé
děti mají přístup na všechny dětské prvky jen s doprovodem dospělých. Určitě pochopíte,
že je to v zájmu zdraví vašich dětí.
Všechny letošní novinky - dětskou část hřiště a venkovní posilovnu - zakoupil Obecní úřad
Káraný a předal je do užívání Tělovýchovné jednotě. Stroje zůstávají v majetku OÚ Káraný, TJ Jizera je
má v pronájmu a bude se starat o řádný provoz a údržbu. Děkujeme Obecnímu úřadu za tento počin, který
rozšířil možnost dalšího využití hřiště.
Jiřina Pešková

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

Zdejší přírodní rezervace
nebo chcete-li chráněná krajinná území, jsou
důkazem kvality zdejší krajiny. To i přesto,
že mj. úzce souvisí s výše zmíněným
regulačním zásahem do Labe a jeho následky.
Například: tůň „Václavka“ a další tůně
směrem k Byšičkám, se staly rezervací až po
regulaci Labe ve 30. letech.
Kde se rezervace nacházejí?
Z mapy je možno najít polohu Rezervace
Lipovka,
13 hektarového
pozůstatku
původního lužního lesa.
Ta je nejvzácnější, protože dokumentuje
situaci zdejší krajiny před staletími. Její
charakter je dán nejen zde rostoucími
stromy (duby, habry, jilmy a lípy), zemním
patrem, kde se vyskytují vzácné květiny,
zejména celé koberce Dymnivky duté (viz
foto vložené do mapy), ale i zajímavou
faunou. Lužní lesy se také vyznačují vysokým
stavem hladiny podzemní vody, která při
povodních stoupá nad terén a vytváří
specifické lesní podmínky vhodné pro výskyt
zmíněné nevšední flory a fauny, jak zčásti naznačují dvě malé fotografie v rohu mapky.
Tůň Václavka, ze soustavy chráněných Hrbáčkových tůní,
také zřetelně vyznačené na mapce na východě katastru. Ty
jsou pozůstatkem také regulovaných někdejších vlnitých
řečišť, z nichž Václavka byla součástí hranice mezi panstvím
V Lysé a panstvím (později okresem) Brandejským. Profesor
Hrbáček - hydrobiolog - prosadil jejich ochranu pro skvělé
podmínky pro výskyt vzácných vodních řas a mikroorganizmů,
charakterizujících situaci v někdejších polabských mokřinách.
Chráněné území Soutokmezi soutokem Labe a Jizery (označený žlutým oválem na mapce) je tvořeno
jednak zbytky kdysi meandrujících řečišť, ale zřejmě i
kdysi zde existujícího „velikého rybníku Polabského“, který
zmiňuje historik Justin Prášek hned v úvodu své zmínky o
Káraném, když píše: „Káraný byl dubový vlhký les při

velikém rybníce Polabském (nyní „v Polabsku“), kdež pro
lovy chována černá zvěř“.

Veliký rybník polabský již dávno zavál čas, zřejmě při
pracích upravujících dolní tok Jizery a jeho zaústění
doLabe, které jsou zaznamenávány již od dob Karla IV.,
který podle Dr. Práška jezdíval ze svého hrádku v Toušeni často lovit do lesů zálabských. Ke
změnám zde docházelo i za dob Rudolfa II, ale také ještě na počátku 20. století.
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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