0

Přechod mezi srpnem a zářím byl zároveň rychlým
přechodem z léta do podzimu. Skok z tropických
teplot do deštivého podzimu byl rázný, ale
očekávaný. První zářijové dny daly dětem jasně
najevo, že prázdniny jsou pryč a je potřeba se začít
soustředit na školní povinnosti. I přes řadu
slunečních i teplých dní se, zejména ranní teploty
koncem měsíce, začaly pohybovat nebezpečně
blízko nuly.
Co naopak stouplo, je prestižní mezinárodní
hodnocení České republiky. V žebříčku „kvality
života“ se naše republika posunula na pěknou 24.
pozici z celkem 149 hodnocených států. Velká část
Čechů bude samozřejmě i nadále nadávat na to, jak se mají špatně, jak je to tu hrozné a jak je všechno
špatně. Nejlépe u piva v hospodě, pod falešným účtem na Facebooku nebo anonymními dopisy. Naštěstí
se stále ještě najde řada lidí aktivních a ochotných bez velkých řečí něco opravdu udělat.

Káranské sucho
Posledních pár let si na sucho stěžuje snad celá
republika. Ale každý, kdo v Káraném musí zalévat
zahrádku ví, že v našem katastru to nedostatek srážek
mnohem dlouhodobější. Když v blízkém okolí pršelo,
nebo prší, tak v Káraném většinou spadne maximálně
pár kapek.
Nyní to oficiálně potvrdil i Český hydrometeorologický
ústav. Ten zveřejnil přehled úhrnů srážek za posledních
10 let. Káraný zde figuruje na nezáviděníhodném 2.
místě v seznamu nejnižšího úhrnu srážek. V kombinaci s dobře propustným písčitým podložím tak není
divu, že již chřadnou i zdejší borové lesy, které jinak mají poměrně hluboké kořeny.

Opravy komunikací
Se snížením silného prázdninového
provozu, zahájila obec opravy
některých komunikací.
Největší z nich se týká ulice
K Přívozu, kde je opravován nejen
povrch komunikace, ale je zde
zároveň obnovován vsakovací pruh na
odvod dešťové vody a mění staré kabely a sloupy veřejného osvětlení.
Další z oprav bylo odstranění nerovných částí asfaltu na cestě k soutoku. Proběhla také oprava betonů
lávky do Toušeně včetně důkladné celkové revize a přeměření celé konstrukce lávky.

Káranská jednotka sboru dobrovolných hasičů se dočkala nového vozidla !
Díky dotaci Integrovaného operačního
programu, výzvy č. 69 Integrovaný
záchranný systém – integrované projekty
CLLD a výzvy č. 1 „MAS - Střední
Polabí-IROP Velkokapacitní cisterny pro
složky IZS“ Obec Káraný získala úplně
nové zásahového vozidla CAS 30. Tato
nádherná a plně vybavená Tatra tak
obecní rozpočet stála jen 1,1 mil. Kč. To,
že se malé obci podařilo získat tak velkou
dotaci, je jasným důkazem respektu, který
si jednotka SDH Káraný v rámci celého
Integrovaného záchranného systému
právem získala. Zároveň je nutno ocenit
náročnou práci těch, kteří na získání
dotace a stavbu speciálního auta, věnovali spousty svého volného času.

Nová informační služba obecního úřadu
Obecní úřad Káraný zahájil provoz nového informačního kanálu pro občany. Jedná se o
službu „Hlášenírozhlasu.cz“. Jejím prostřednictvím mohou občané získávat aktuální
informace hned několika způsoby. Každý si může vybrat, jaké informace jej zajímají a
zároveň způsob, jakým bude se službou komunikovat. Lze si vybrat informování
prostřednictvím SMS, e-mailem, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo třeba přes Facebook. Jak se
ke službě přihlásit? Nejjednodušší variantou je registrace přes internet na adrese
karany.hlasenirozhlasu.cz nebo instalací mobilní aplikace „Hlášenírozhlasu.cz“. Další možnosti
přihlášení naleznete na webových stránkách obce Káraný.

Setkání s ministrem
životního prostředí
Hlavním důvodem ministerské návštěvy
byly naše dlouholeté záměry - obnovit
Hrbáčkovy tůně a zprůtočnit slepé rameno
Grada. V posledních dvou letech proběhlo
jednání s Povodím Labe, s.p., jako
vlastníkem většiny pozemků a potenciálním
investorem, a s krajským úřadem, jako
kompetentním orgánem k povolování všeho
možného i nemožného, vzhledem k tomu,
že zde leží chráněné území. Jelikož toto
snažení nevedlo zatím ke kýženému
výsledku, "odchytila" Barbora Krejčí,
starostka Káraného, na krajském setkání
přímo ministra životního prostředí Mgr.
Richarda Brabce. Ten přislíbil návštěvu na dané téma. Jednání zprostředkovala MAS Střední Polabí 21. 8.
2019. Debata byla zaměřena na revitalizaci vodních toků a aktivity s ní spojené v regionu středního
Polabí.
Shánění informací a podkladů pro jednání nakonec vedlo k tomu, že nezůstalo u Káraného, ale v den D
sedělo proti ministrovi s jeho vysoce postaveným doprovodem, který tvořil ředitel Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, skoro dvacet lidí, od zástupců
Povodí Labe přes starosty a místostarosty tří měst a několika obcí. Vizí bylo ukázat, že obce jako takové i
jejich obyvatelé mají zájem o „vodní opatření“ v krajině celkově a jsou ochotni pro ně v rámci svých
možností udělat maximum.

Výsledkem více než dvouhodinové aktivní diskuse, bylo poukázání nejvyšším představitelům resortu
zájem obcí obecně o pozitivní opatření v krajině a ochotu je podporovat a jít jim naproti. Dalším
pozitivem je, že aktivity týkající se vody se stávají zásadní prioritou a v budoucnu se čeká jejich
maximální podpora ze strany vlády, legislativy i financování.
U konkrétních záměrů v Káraném bude toto setkání patrně jen krokem ke kýžené realizaci v budoucnosti.
Diskuse vyzněla zhruba tak, že se jedná o jednoznačná pozitiva, ale věci jsou složité, práce na nich
mnoho, peněz omezeně, atd. Nicméně z diskuze vyplynuly další kroky, které je možné udělat, aby se
dobré věci umetla cestička, takže nás v nejbližší době čeká:
-

-

Iniciovat zahrnutí záměrů na Hrbáčkových tůních a Gradu do dílčích plánů Povodí Labe

-

Optimalizovat územní plán obce Káraný s ohledem na plánované záměry.

-

Iniciovat zanesení záměrů do územně analytických podkladů se statusem veřejně prospěšné stavby.

-

Pokračovat v jednáních o záměrech s povodím, krajským úřadem a AOPK ČR.

-

Požádat o prostředky na zpracování adaptačního plánu pro dotčený region z prostředků Norských
fondů

Držte nám všichni palce, ať se dobré věci nakonec podaří.
Eva Neubergová

Káranská tisícovka
Možná si pod tím názvem neumíte nic představit, ale
již několikátý rok se konají v letním čase, letos to bylo
24. srpna, lyžařské – běžkařské závody. Start byl před
restaurací U Ferusů a letos vyběhlo na trať na běžkách
celkem 20 účastníků. A opět je čekala trasa Čapkovou
ulicí, přes most, odbočka za mostem vpravo do lesa a
podél Jizery k místu, které bylo určeno ke zdolání řeky
a Čapkovou ulicí zpět k místu startu. Trasu lemovali
četní diváci, kteří závodníky povzbuzovali až k cíli.
Letošním vítězem z kategorie mužů je Petr Schutz z
Toušeně a z žen byla nejlepší Jana Hurtová z Káraného. Celou akci připravili a zajišťovali pánové
Jindřich Týč ml. a Zdeněk Kolb. O občerstvení závodníků a diváků pak restaurace U Ferusů.

Zájezd Místní skupiny ČČK
11. 9. se konal zájezd do Čáslavi, nejdříve se zastávkou na zámku Žleby s prohlídkou nejen zámku, ale i
zámecké zahrady. Pak přejezd do Čáslavi, kde byla přestávka na oběd. Na závěr zájezdu se konala
návštěva známého zahradnictví Starkl s prohlídkou celého areálu s možností nákupu.

Zprávy z TJ Jizera Káraný
Divadelní představení
Letos již posedmnácté se v červnu sešel divadelní soubor s několika novými členy, aby se všichni každý
týden sešli na zkouškách a postupně začali pracovat s předloženým scénářem. Režisér, Mirek Smolík,
scénář napsal podle stejnojmenného filmu a zrovna tak se nazvalo i naše divadelní představení –
„Účastníci zájezdu“. Protože zkoušky, jak je pravidelným zvykem, probíhají v období, kdy nastává doba
dovolených, nebyl celý soubor snad nikdy kompletní a týkalo se to i generálky. Pochyby, jak to celé
dopadne, neměli jenom herci a technický tým, ale i řada diváků, kteří se na zkoušky chodili dívat.
Dokonce i pár dní před premiérou se z našich řad ozval hlas, že nás snad může zachránit jenom déšť.
Tomu jsme se jenom zasmáli, protože to bychom nepřáli nikomu, tedy našemu souboru ale hlavně našim
věrným divákům. Generálka nedopadla pozitivně, ale premiéra 23. srpna už byla povedená, herci šli do
představení s plným vědomím, že se nám to musí povést a radost z reakcí publika byla veliká. Dalšímu
představení 30.8. předcházela ještě zkouška, při které si herci vymysleli ještě jednu změnu, která celé
představení oživila a dá se říci, že toto druhé představení ještě překonalo premiéru. Radost celého souboru
byla veliká a kdyby se řeklo, že příští týden budeme hrát znovu, nikdo by nebyl proti. K nápadu je
popohnal velký potlesk při obou představeních, opět plně zaplněného hlediště, a při děkovačce bylo na

hercích vidět jejich radost, že obavy o celé představení zůstaly za oponou. Opět se potvrdilo, že takové to
„letos je to naposledy“ nepřichází v úvahu a jedeme radostně dál do příštího ročníku Káranského
divadelního léta. Milí diváci, těšte se i vy a zůstaňte nám věrni, my se budeme snažit vám opět udělat
radost, aby jste měli důvod
se
na
naše
divadelní
představení v příštím roce
zase přijít podívat.
Letošní představení pro vás
připravili herci Lina Ostrá,
Šárka Menclová, Martin
Libra, Petr Zahálka, Richard
Čada, Dan Klouda, Veronika
Křížková, Dana Vincová,
Jana
Čadová,
Kateřina
Trmalová, Barbora Krejčí,
Jiří Bula, Jan Morávek, Renata Hájková, Lars Netušil, Lukáš Bula, Helena Librová, Vladimír Vinc, Jan
Mencl, Karel Mencl, Jiří Peška, Miroslav Smolík. Technické zázemí: zvuk, světla Josef Hašek,
kamera,technika Radek Krejčí, scéna Barbora Krejčí, Karel Mencl, inspicientka Jiřina Pešková, scénář a
režie Miroslav Smolík.
Káranské sportovní hry – Dětský den
V sobotu 31. srpna se konaly na hřišti Káranské sportovní hry, které také dětem připomněly, že konči
prázdniny a na řadu přichází škola, či mateřská školka. Pro rozloučení s prázdninami bylo pro děti
připraveno asi 15 různých soutěží. I letos jsme pozvali hosty na úvod sportovního odpoledne, kterými
letos byla Policie ČR. Zájemci se mohli seznámit s policejní technikou. Dalším hostem byla paní
Michaela Králová ze Staré Boleslavi se svým psem
Braunem – dobrmanem, kteří spolu předvedli jak má
vypadat psí poslušnost a obratnost a také veselé psí kousky.
Z bezpečnosti silničního provozu – Besip – si pak zájemci
z řad dětí a dospělých mohli udělat testy silničního provozu
s řešením dopravních situací. I letos připravili program pro
děti káranští hasiči s prohlídkou hasičské techniky, Po
skončení soutěží všechny soutěžící děti byly odměněny
dárkovým balíčkem. A poslední akcí celého odpoledne byl
příjezd hasičů ze Staré Boleslavi, kteří k velké radostí dětí a
také díky krásnému a teplému počasí, nastříkali na
travnatou plochu vedle hřiště pěnu, kterou děti s velkou chutí probíhaly. Dětský den se vydařil.
Pozvánka na říjnové akce
5. října v 15:00 hod na hřišti TJ 5. října v 15:00 hodin oslavíme „Den seniorů“ s připraveným
programem.
5. října se koná akce „Čistá řeka Jizera“. Pro ty, kteří se rozhodnou pomoci při úklidů břehů Jizery je
sraz v 9:00 hodin na hřišti.
5. října ve 14:00 hodin se před OÚ Káraný bude konat ukázka a prohlídka nového vozidla Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Káraný.
12. října od 17:00 hodin bude na hřišti TJ „Strašidlovačka“ se soutěžemi, stezkou odvahy, táborákem
s opékáním buřtů. Děti rádi uvidíme ve strašidelných maskách a pokud si přinesou i lampion, určitě se jim
po stezce odvahy půjde lépe. Uvítáme upečené sladkosti od maminek, které si děti jistě s chutí zakousnou
12. října pořádá MS ČČK zájezd do Polska - Kudowa Zdroj. Odjezd v 6:00, informace u paní
Miroslavy Chválové, tel. 602176017.
Cvičení Rodiče a děti bude zahájeno v úterý 15. října v 17:00 hodin pod vedením cvičitelky Jitky
Novotné a pokračovat bude každý týden v úterý.
26. října se bude konat od 14:00 hodin tradiční Káranský bazárek .
Jiřina Pešková
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