Letošní zasněžený únor vzbudil naději, že by mohlo
dojít na pranostiku „Únor bílý, pole sílí“. Protože
naděje jsou dnes vzácností, tak se asi pranostik
chytila i naše vláda a hned zavedla „Březen – za
kamna vlezem!“. Zatím nejtvrdší vládní opatření tak
značně omezilo pohyb obyvatel mimo domovský
okres a poslední zbývající legální volnočasové
aktivity se omezily na pohyb v přírodě pouze
v katastru své obce. Naštěstí katastrální území
Káraného je nejen relativně velké, ale také poskytuje
dost přírodních ploch k využití. Procházka po
káranských lesích ukázala, že velká část majitelů
rekreačních objektů přijala naši obec „za svoji“.
Tolik obydlených chat a zaparkovaných aut před nimi, bychom v čase, kdy ranní teploty ještě stále klesají
na bod mrazu a přes den slunce sotva prokoukne skrz dešťovo-sněhové mraky, v jiných letech těžko viděli.
Čeká nás opět neoblíbená změna zimního času na letní. Přestože podle záměru Evropské unie měl být
letošní rok posledním, v němž se čas mění, nic se v této oblasti neděje. Dohoda evropských států na
definitivní podobě toho „jednotného správného času“ je v nedohlednu.
S blížícími se Velikonocemi se ovšem ukazuje, že z pranostik asi hned tak nevyjdeme. Pandemická situace
se příliš nemění, očkování výrazně drhne na nedostatku vakcín a Česká republika je stále nechtěným
rekordmanem v řadě covidových statistik. Někteří ministři nám proto již sdělili, že máme čekat „Duben –
ještě tam budem !“.

Káranská karanténa 2021
Milí občané,
Pomalu si zvykáme na on-line život. Děti i dospělí sedí doma u počítačů, notebooků a tabletů, řeší své
pracovní úkoly po emailech a různých typech on-line schůzek. Pro mě osobně je to velmi nekomfortní.
Všechny možnosti zábavy a komunitního žití patří do oddělení „zakázané“. Káraný vždy bylo obcí, kde se
žilo. Teď se téměř smazal rozdíl mezi obcemi, kde se žije a kde se přežívá. Aby tomu tak nebylo snažíme
se našim občanům se vzniklou situací pomoci. Kromě toho, že obec prostřednictvím členů SDH rozdala
občanům starším 60 let respirátory, tak jsme pro příznivce Masopustu připravili masopustní stezku. Ta
vznikla ve spolupráci se členy kulturní komise obce Nový Vestec. Na sobotu 27.3. chystáme akci Uklízíme
Káraný. Samozřejmě akce proběhne za podmínek mimořádného a nouzového stavu. Na jednotlivé úseky
budou vysláni vždy jen členové jedné domácnosti a v intravilánu budou mít nařízenou ochranu úst.
Vzhledem k tomu, že nás čekají další zavřené Velikonoce, tak jsme pro děti připravili velikonoční stezku
TAJEMSTVÍ VELIKONOC. Je potřeba nezapomenout staré zvyky a připomenout si, jak vznikly. Stezka
vede jen po katastru obce Káraný a je dlouhá asi 6 km. Snad vám tím zpříjemníme jaro.
Hezké Velikonoce.

Barbora Krejčí

Respirátory pro trvale žijící obyvatele 60+
Od 1.3.2021 vláda vyhlásila povinnost nosit na místech, kde je větší koncentrace
lidí ochranný respirátor třídy FFP2. Platí to například v prodejnách,
provozovnách a v dopravě (včetně zastávek). Jinde je nutné používat minimálně
chirurgické roušky. Dříve hojně používané látkové roušky již nelze nikde použít.
Obec Káraný zakoupila pro své trvale žijící občany ve věku 60+ potřebné
respirátory. Celkem obec nakoupila 645 kusů respirátorů a rozdělila je mezi 215
káranských občanů. Jejich distribuci v minulých dnech provedli dobrovolní
hasiči Káraný. Respirátory byly občanům předány osobně nebo do poštovních
schránek.
Pokud na někoho zapomněli, prosím neváhejte kontaktovat p. Kuthana na tel 777 837 231 nebo rovnou
OÚ Káraný - 326 991 530.

Sčítání lidu 2021
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů bude letos na celém území České republiky opět
probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Každá osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je z důvodu pandemie navrženo primárně jako online, tedy bez nutnosti kontaktu
s dalšími osobami.
První moderní sčítání lidu, které vycházelo ze zásad stanovených mezinárodními kongresy, se
uskutečnilo již v roce 1869 a jím začíná nové období populačních cenzů (tj. sčítání lidu) na našem území.
Říšský zákon o sčítání vydaný 29. března 1869 stanovil stálou desetiletou periodicitu. Při sčítání se u
obyvatelstva tehdy zjišťoval věk a pohlaví. Zaznamenávaly se případné fyzické vady (např. v roce 1869
slepota a hluchota), později i mentální vady. Mezi společenskými znaky stály v centru pozornosti státní
příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání a „obcovací řeč“, jíž se mapovala etnická skladba
obyvatelstva. Od roku 1880 přibyl také dotaz na gramotnost sčítané osoby; zjišťovala se schopnost čtení a
psaní. Z tehdy stanovených hlavních zásad vycházejí do určité míry populační cenzy i dnes.
Jak proběhne sčítání letos? Přinášíme vám stručný souhrn nejdůležitějších informací. Další informace a
podrobnosti můžete zjistit na www.scitani.cz .
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České
republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které
byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo
dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v
rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v
součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou ČR distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.
Zdroj: ČSÚ

Sportovní a kulturní akce
Vzhledem k vládním opatřením stále nelze pořádat žádné hromadné kulturní ani sportovní akce.

Káransko – Vestecká Masopustní Stezka

Jak jsem slíbila, přináším pár fotek a informací o akci. Celkem bylo za obě obce 51 účastníků, kteří
odevzdali vyplněnou tajenku. Ti, s kterými jsem mluvila velmi ocenili, že s rodinou prošli obě obce a jejich
děti poznaly místa, kde třeba ještě nikdy před tím nebyly. Spousta dětí šla v maskách, což bylo skvělé, a
tak máme pestré fotky účastníků. Jsme rádi, že se Vám akce líbila. Musím konstatovat, že jsme to stihli
těsně před zákazem opuštění katastru obcí při volnočasových aktivitách.

Ukliďme Česko – Ukliďme Káraný 27.3.2021
Každoroční akce letos bude muset být trochu jiná,
protože tu máme vládní opatření. Od 8:30 hodin,
před OÚ Káraný, bude možno vyzvednout si
rukavice a pytle. Potom individuálně členové
jedné domácnosti pospolu projdou určený usek a
vyčistí ho od odpadků. Pytle nechají dle instrukcí,
a ty budou na konci akce svezeny. Kontaktní
osoba je pan Kuthan tel. 777 837 231

Členské příspěvky TJ Jizera Káraný
Žádáme členy, kteří ještě neuhradili členský
příspěvek, ať tak učiní. Možnosti jsou dvě. Buď
převodem na účet č. 423322319/0800 a do
poznámky pro příjemce uvést své příjmení a
jméno. V případě, že nemáte možnost platit
příspěvek přes bankovní účet, kontaktujte paní
Jiřinu Peškovou tel. 739 076 518, nebo paní Alici
Hodačovou tel. 602 612 221.
Členské příspěvky pro rok 2021 jsou stejné jako
loni a činí:
Pracující - 500 Kč
Senioři - 400 Kč
Členky na mateřské dovolené - 400 Kč
Studenti - 300 Kč
Děti do 15 let - 200 Kč
Děkujeme za pochopení a věříme, že se zase brzy budeme setkávat při sportovních aktivitách a akcích,
které na letošní rok připravujeme.
Naděje je v nás

Vaše TJ Jizera Káraný

Alice Hodačová

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

Věhlas káranské hasičské jednotky v regionu významně stoupl

To i díky tomu, že se podařilo zakoupit od armády již starší obojživelník OT 64, který se po náročných opravách - velmi osvědčil nejen v Káraném, ale i v jiných lokalitách.
Jako příklad může posloužit i nejen velká povodeň
v r. 2002, kdy Vltava dramaticky zaplavila celé jižní
Čechy, mnoho významných objektů v Praze, její čtvrti,
metro, ale i Polabí. Tehdy zdejší jednotka pomáhala
likvidovat škody nejen v Káraném a Novém Vestci, ale
byla přizvána i do řady míst v regionu. K podobné
kritické situaci došlo i v roce 2006, kdy na zatopené
Mělnicko byla pozvána i káranská záchranářská
jednotka s obojživelníkem. Tady osvědčila své
schopnosti natolik, že tehdejší ministr vnitra posléze
vyznamenal Káranské hasiče plaketou za jejich nevšední záslužnou činnost.
I když jednotku již tč. (cca od r. 2008?) nevede Jan Svoboda, tak
minimálně stejně úspěšně pomáhali hasiči při letních nárazových
povodních v srpnu 2010, které na Liberecku napáchaly obrovské škody
na obydlích, silnicích, mostech i komunikacích. Že nedošlo
k dramatickým ztrátám na životě, přispěli i hasiči z káranské
jednotky, kteří také byli k záchranářským zákrokům na Frýdlantsku
pozváni. Současně do jedné z obcí přivezli i potřebné věci, zakoupené
ze sbírky obyvatel Káraného.
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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