Někteří z nás si ještě pamatují „uhelné prázdniny“,
které měly děti v lednu 1979. Příčinou tenkrát byl
nečekaně rychlý příchod extrémně mrazivého počasí.
Radost dětí tehdy trochu zakalilo zrušení jarních
prázdnin, ale i tak si volno většina s chutí užila.
Současné „koronavirové prázdniny“ se mají
prakticky protáhnout až do září. Vypadá to jako
splněný „sen“ mnoha dětí – zrušení školy. Ale i přes
krásné počasí, které nás nyní provází, však úplná
spokojenost nevládne. Nedostatek vzájemných
kontaktů, v podstatě zrušené Velikonoce, spousta
nejrůznějších omezení se už většině dětí nezamlouvá.
Dospělí řeší spíše problémy ekonomické, popřípadě možné ohrožení zdraví. Prozatím máme to štěstí, že
Česká republika virovou pandemii zvládá poměrně dobře. Včas zavedená omezení se zatím ukazují jako
účinná, takže nyní může dojít i k mírnému uvolnění. Stále trvá nouzový stav s omezením pohybu, ale
pomalu se začínají uvolňovat omezení zejména pro podnikatele. Důležité je, aby se pomalu začala rozjíždět
zamrzlá ekonomika státu. Zejména, když už nyní je jasné, že letošní náklady na boj s nákazou se budou
pohybovat ve stovkách miliard korun.
Petr Zatloukal

Káranská karanténa - pokračování
Drazí občané,
Karanténa se v Káraném překulila do dalšího čísla Zpravodaje. Moc se toho v našem životě nezměnilo.
Mimořádná opatření prodloužila návrat k normálnímu životu minimálně na konec dubna, a to asi není
konečné datum.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu Miroslavu Žeravovi za prvotní
dodání materiálu na ušití roušek. Látku darovala také paní Iva Vodáková.
Dále poděkování patří paní Jaroslavě Jakubův, Jindře Maříkové, Daně
Doudové a Heleně Havlíčkové, které zasedly ke strojům (šicím) a dodaly
nepřeberné množství roušek pro potřeby občanů Obce Káraný. Z Nového
Vestce nás pravidelně zásobuje rouškami paní Julka Langmajerová.
Děkujeme.
Zaměstnankyně OÚ Markéta Wolfová, Jana Štěpánová, starostka a ředitelka MŠ se také přidaly. Šicí stroj
je sice i v tuto chvíli v zasedací místnosti, ale momentálně jsme rouškami zásobeni, tak zahálí.
Děkujeme paní Schauflerové a manželům Krausovým za finanční dary poskytnuté obci. Použili jsme je na
nákup dezinfekce Anti-Covid pro občany, kterou se nám podařilo zajistit na konci března. Páteční
odpoledne 27.3. jsme strávili na cestách. Pro prázdné pet lahve na plnění jsme museli do Kosmonos a pro
dezinfekci až k Teplicím. A zase se osvědčili naši hasiči. Obětavě se sešli hned sobotní ráno a desinfekční
prostředek z 20 litrových kanystrů rozlili do litrových lahví a rozvezli po obci. Každá domácnost by tedy
měla být vybavena. Kdo není, může se o svou lahvinku přihlásit na OÚ.

Příprava dezinfekce pro občany Káraného
Skvěle zareagovala nová provozovatelka obchodu s potravinami, paní Lucie Ramzerová, která nabídla a
stále nabízí seniorům rozvoz nákupů až do domu zdarma.
Další omezení, které nám mimořádná opatření přinesla, bylo zrušení svozu nebezpečného odpadu. Svozová
firma nedokázala zajistit podmínky pro své zaměstnance, tak nám po ukončení mimořádných opatření
nabídne termín nový. Vydržte tedy se svým nebezpečným odpadem do ukončení omezení. Svoz
velkoobjemového odpadu narušen nebude. Proběhne o víkendu 1.-3.5. na svozových místech U
samoobsluhy, Tři duby a Arádo.
Od pondělí 20.4. by se měl provoz na úřadech přiblížit stavu před pandemií. Jsme ovšem nuceni zajistit
omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností. Dále bychom měli zajistit i střídání zaměstnanců
jednotlivých „odděleních“, což při jednočlenných „odděleních“ opravdu možné není. Bude i nadále
upřednostněn kontakt telefonický a elektronický. Obecní úřad bude otevřen pro nejnutnější případy
v pondělí a ve středu od 8 do 14 hodin.
Platby poplatků za svoz komunálního odpadu úspěšně probíhají elektronickou cestou. Doufáme, že to tak
bude i nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že někteří z poplatníků, zpravidla rekreanti, jsou ve věku
ohrožených skupin, tak tyto nebudeme upomínat a termín splatnosti poplatku, který je do 30.4., po domluvě
posuneme.
Prožili jsme velmi zvláštní Velikonoce. Poté, co se loni obnovila tradice řehtání, tak letos zase vymizela,
ani jste nemohli potkat skupiny koledníků s pomlázkami. Hospodyňky sice vyzdobily domácnosti, obarvily
vajíčka, ale pro ty si nikdo nepřišel. Byly to smutné svátky jara.
Stejně smutná bude i oslava čarodějnic. U Jizery sice roste hromada klestí, ale společně ji 30.4. rozhodně
nespálíme. Podle vývoje situace si uděláme káranské čarodějnice třeba jindy. Je důležité vydržet dodržování
mimořádných opatření a nepolevovat. Až to bude možné, tak si vše vynahradíme.
Barbora Krejčí

Zápis do MŠ Káraný
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k
ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a
zákonných zástupců. Vše potřebné naleznete na www.mskarany.cz .
Jak vše bude probíhat v MŠ Káraný?





Vaše žádost bude vedena pod evidenčním číslem, které Vám po obdržení všech potřebných
materiálů obratem sdělíme.
žádost bude posuzována dle „Kritérií pro přijímání dětí“.
rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 15. 6. 2020 na webových stránkách školky
v rozhodnutí o přijetí bude Vaše dítě uvedeno pod přiděleným evidenčním číslem.

Deník káranského trosečníka
Vzhledem ke koronavirovému omezení všech kulturních i volnočasových aktivit přišel OÚ Káraný se
skvělým nápadem pro děti předškolního a nižšího školního věku.
Školy jsou zavřené a děti mají domácí výuku. Pro většinu z nich je tato forma
mnohem složitější než ta běžná a také rodiče mají náročnější režim než obvykle.
Děti nemohou na hřiště, ani se setkávat se svými kamarády. Současné opatření
je hodně omezující především pro ty menší, které si mohou připadat téměř jako
na opuštěném ostrově. A právě proto je tu “Trosečník”, který nabízí dětem, ale i
rodičům trochu zábavy.
Naše hra spočívá v plnění různých úkolů, které jsou zadávané téměř každý všední
den na webových stránkách OÚ Káraný.
Prvním úkolem je vyzvednout si svůj osobní deník na Obecním úřadě. Předávání
probíhá bezpečně slaňováním z okna. Další úkoly najdete na webu. Nemusí se
plnit v pořadí, ve kterém byly zadány. Do hry je možné vstoupit kdykoliv a vše dohnat. Proto nebudu více
prozrazovat a v příštím čísle odhalím i jednotlivé soutěže. Jen naznačím, že tematicky se hra vztahuje ke
Káranému a přilehlému okolí, nebo k ročnímu období. Fotky
svých výsledných děl a splněných úkolů zasílejte na emailovou
adresu: trosecnik@karany.cz. Všichni se budou moci podívat,
že v karanténě nezahálíte.
Deník trosečníkům zůstane na památku. Po čase si děti budou
moci připomenout, jak se bavily a zároveň vzdělávaly v době
karantény.
Těšte se tedy na další úkoly, na společnou rodinnou zábavu a
také na odměnu, která všechny zúčastněné čeká.
Alice Hodačová

Hřiště u školky
Jistě jste si všichni vyzkoušeli, jaké to je v roušce chodit po
obchodě, po ulici, jak omezující je mít ji jen na pár minut. Cokoli
k tomu ještě fyzicky činit je pro spoustu z nás téměř nemožné.
Proto jsme rádi, že mimořádná opatření nezastavila naše
zastupitele, Karla Párala a Václava Kuthana, kteří v těchto
podmínkách opravili herní prvky na hřišti u mateřské školky tak,
aby splňovaly normy a mohly se bezpečně používat.
Barbora Krejčí

OZNÁMENÍ TJ Jizera Káraný
S účinností od 1.4.2020 je novým správcem hřiště TJ Jizera Káraný pan Miroslav Fabík.
Vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatření je již možnost částečného využití tenisových kurtů,
ale pouze v souladu s vládními nařízeními:
- hřiště TJ Jizera je otevřené pouze pro tenis v souladu s nařízením vlády, hygienické podmínky nutno
dodržovat dle přikázaného standardu
- lze hrát pouze ve dvojicích
- čtyřhru smějí hrát pouze členové rodiny
- REZERVACE NUTNÁ
- zahájen prodej permanentek
Ostatní herní prvky, fotbalové hřiště a občerstvení bude otevřeno v souladu s vládním harmonogramem.
Další podrobnosti na kontaktu: Miroslav Fabík – 602 227 673
Alice Hodačová

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

I proto je vhodné připomenout pár ukázek problémů, které bylo v průběhu
posledních 20 let třeba řešit
Dokončit schválení územního plánu (ÚP). Ten - jak
již naznačeno - si vynucoval splnit státem
stanovené náročné podmínky pro jeho přípravu.
Toho úkolu se zhostil - obcí objednaný - architekt
Kaufman v letech 1994-5. Jeho úkolem bylo
konkretizovat
možnosti
technického
i
společenského rozvoje obce pro příštích 20 let.
Schválení ÚP předepsanými institucemi znamenalo
několik dalších let zdržování a připomínkování od
snad všech existujících státních i soukromých
korporací (pošta, vojsko, telefony, el. rozvody, lesy, státní komunikace atd.).
Proto k jeho definitivnímu schválení došlo až na přelomu let 1998 - 9. To však bylo velmi
důležité pro možnost získávání státních dotací. Další vývoj v obci však ukázal, že reálnost ÚP
je zčásti omezována nezájmem správy energetických sítí odstranit křížení
vysokonapěťových elektrických linek na klíčových místech plánovaných
staveb, a proto dochází k jeho dílčím změnám, vyžadující ovšem další
náročná projednávání s nahoře zmíněnou řadou státních institucí.
Úklidem a úpravou v ulicích, vysekáváním trávy na veřejných
prostranstvích a trasách vykonal - za zatímních 20 let působení skvělou práci pan Otta Vaněk, s manželkou Květou. Dlužno říci, že často
jejich práci kazili někteří neodpovědní občané a rekreanti, kteří
odkládali – spíše pohazovali - odpadky mimo sběrná místa a škodili tak vzhledu obce a jejímu
okolí.
Opakované studie k odkanalizování obce: první průzkumy už začaly kolem r. 1992
s nereálným rozpočtem kolem 50 mil. Kč. Za těchto okolností byla v té době realizace
nemožná. Jak plyne z dalších odstavců, tak k realizaci této významné investice tedy mohlo
dojít až v letech 2003-2004, kdy bylo dostupné uplatnit nové levnější technologie (tlaková
kanalizace), ale i získat dotaci na významnou nákladovou položku této stavby.
Několikaletá příprava plynofikace. Již od roku 1995 probíhala složitá přípravná jednání,
která vyústila ve vytvoření sdružení sousedních obcí s dohodou o spolufinancování celé
investice, jakožto jediná možnost jejich plynofikace (více v odstavci o plynofikaci).)
Snaha o obecní policii. Trestná činnost i přestupky, velká rozloha, mnoho rekreantů,
turistické centrum, si žádá i policejní dohled nad pořádkem. Zatímco v 90. letech se
nepodařilo nikoho pro tuto službu získat, teprve v r. 2010 zde slouží Městská policie
sdružených obcí, se sídlem v Šestajovicích.
Pokus obnovit toušeňský přívoz - v součinnosti s městysem Toušeň v 90. letech krátce
obnovený, zavedený, ale problematicky využívaný. Proto po několika letech skomírajícího
provozu byl nakonec zrušen.
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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