Dubnové počasí bylo klasicky „aprílové“. Některé dny
byly vyloženě letní včetně teplot kolem 20ºC, načež
následovalo sněžení a mráz. Změny teplot nahoru i
dolů byly ze dne na den často velmi výrazné. I přes
mnohdy pěkné počasí však bylo současné počasí
teplotně podprůměrné. Tradiční Velikonoce byly i
letos „z moci úřední“ zrušeny. Přísný lockdown
omezil velikonoční koledovačku jen na členy vlastní
domácnosti.
Možná proto, aby to lidem nebylo líto, tak nařízené
„domácí vězení“ postihlo v Káraném i veškeré domácí
ptactvo a drůbež. Díky ohnisku ptačí chřipky v Osadě
Labíčko v sousedních Sedlčánkách, spadl celý náš
katastr a okolí do ochranného veterinárního pásma.
Domácí drůbež i ptactvo se proto muselo na 21 dní
pečlivě uzavřít.
Aby se všude pořád nepsalo jen o pandemii Covidu
19, tak jsme se na konci měsíce ještě dočkali
mimořádně hluboké česko-ruské diplomatické války.

Káranský duben 2021
Milí občané,
duben byl pro mě měsícem očekávání změny k lepšímu. To se zatím nekoná tak, jak bychom všichni chtěli.
Procento očkovaných stoupá a procento nakažených klesá, a to i v Káraném, ale rozvolnění opatření vlády
je stále v nedohlednu. Velikonoce jsme prožili každý sám a čarodějnice na tom budou stejně. Ano, ani letos
na čarodějnice se na louce u Jizery nepotkáme. Doufejme, že se alespoň počasí umoudří a budeme si moci
užívat přírody. Pro děti opět připravujeme tematicky laděnou stezku, aby si konec dubna přece jen užily.
Co čeká do čarodějnic nás? Na Labi pod křížkem přistálo konečně káranské vývaziště malých plavidel.

Molo je příhradová konstrukce žárově zinkovaná s plastovými plováky a s povrchem ze sibiřského
modřínu. Je 6 m dlouhé a pokud se jeho přítomnost osvědčí budeme uvažovat o jeho rozšíření na 12 m. S
břehem je spojeno lávkou ze stejných materiálů. Cena tohoto zařízení je 530.tis Kč a bylo pořízeno
s finančním přispěním Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury. Dotaci 500 tis. Kč jsme
již obdrželi na účet a čeká nás zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování. Ještě je třeba upravit okolí.
Žádáme vás, abyste vývaziště prozatím obdivovali pouze ze břehu.
Přístavba mateřské školy jde do finiše a práce se pomalu zevnitř přesouvají do venkovních prostor.
Kolaudace by měla proběhnout v červnu 2021. V následujících týdnech bude potřeba osadit venkovní herní
prvky, upravit nové hřiště, oplocení a celou zahradu dát do parkové úpravy. Těšíme se až vás budeme moci
pozvat na den otevřených dveří.
Možná jste zaznamenali pána, který se pohyboval po obci, fotil si lampy veřejného osvětlení a hloubal nad
projektem. Předali jsme staveniště firmě O.S.V.O. comp. CZ, s.r.o. a v průběhu května začneme s výměnou
svítidel a někde i stožárů a kabeláže. Na podzim by mělo mít Káraný zrekonstruovanou soustavu veřejného
osvětlení, což znamená nová LED svítidla a řídící systém. Bude to ovšem obnášet i jistá omezení v dopravě.
Žádná z ulic by se neměla uzavřít úplně, ale počítejte s tím, že může dojít ke zúžení profilu průjezdu.
Konkrétní informace vám sdělíme v následujících vydáních Zpravodaje a vždy předem i na Hlášení
rozhlasu.
Jak vidíte, snažíme se, aby život v Káraném byl pro nás všechny příjemný. Snad i epidemiologická situace
nám bude nakloněna a budeme se moci scházet na společných akcích.
Barbora Krejčí

Rekonstrukce železničního mostu

Práce na demontáži starého železničního mostu
pokračovala bez ohledu na zimu i pandemii.

Konstrukce první části nového mostu již čeká
v Káraném na své přesunutí na nosné pilíře

Foto: Eurovia
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Co je ještě v plánu na železničním mostu přes Labe v roce 2021:
Duben – květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

– sestavení mostu a výstavba pilířů a opěr
– výsun první části nového mostu a navážení druhé části mostu
– sestavení 2. části mostu a dokončení podpěr
– výsun 2. části mostu a dokončení podpěr
– zřízení koleje na mostě, převedení dopravy na nový most
– zřízení 2. koleje na mostě
– demontáž provizorního mostu

Sběr velkoobjemového odpadu
Od května začnou v obci a v jednotlivých osadách probíhat sběry velkoobjemového odpadu. První
kontejnery budou umístěny na místě „u sámošky“ a „u obecního úřadu“ od 9 do 15 hodin. Další svozy
budou následovat - sledujte stránky www.karany.cz, nebo Hlášení rozhlasu.

Sportovní a kulturní akce
Velikonoční stezka
Během Velikonoc jsme pro děti připravili Velikonoční stezku. Trasa
vedla přes osadu Arádo, okolo Hájovny, přes Grado a končila u OÚ
Káraný. Zúčastnilo se 31 dětí. Stezka byla tematicky, všemi svými
čtrnácti stanovišti s úkoly, laděná k jarním svátkům. Děti, které prošly
celou, vcelku dlouhou trasu a které odevzdaly vyplněnou tajenku, si
mohly na obecním úřadě vyzvednout sladkou drobnost a diplom.

Ukliďme Česko – Ukliďme Káraný
Letošní ročník byl rekordní i přes všechna covidová opatření. Účastníků bylo cca 55 až 60 a uklízelo se
vlastně všude. Nasbíralo se celkem 2,8 tuny odpadků. Moc děkujeme všem za účast a doufáme, že je to
dostatečně odstrašující číslo pro ty, kteří nám znečišťují obec, les a okolí!!!!!!

Plánovaná akce
Káransko – Vestecká Čarodějnická Stezka
Vypadá to, že stejně jako loni, nebude možné uspořádat naše oblíbené pálení čarodějnic na louce u Jizery
30.dubna. Protiepidemická opatření nám to neumožní a proto připravujeme pro děti „Čarodějnickou
stezku“. Tentokrát společnou pro obě obce. Detaily zveřejníme na webových stránkách obou obcí a
standardními komunikačními kanály.
Doufáme, že tato stezka bude na nějakou dobu poslední a již v blízké budoucnosti bude možnost uspořádat
pro děti i dospělé společnou - hromadnou akci. Moc se na Vás těšíme a děkujeme za přízeň.

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.
Alice Hodačová

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

Bilance hasičských aktivit je výborná

(foto archiv hasičů)

Ze zpráv na hasičských valných hromadách zdejšího
sboru hasičů plyne, že v průběhu let se počet aktivních
zásahů pohybuje v průměru kolem 20 ostrých výjezdů
za rok. Nejde jen o požáry, povodně, různá zahoření,
která bylo třeba preventivně zastavit a pohlídat, ale i
o likvidaci následky vichřicí a dalších živelních i jiných
problémů obcí i jejích obyvatel.
Významné jsou i aktivity
společenské, což dokládají
přiložené fotky a
komentář k nim.

I
když
nemám
k dispozici
bohatší
škálu
fotodokumentů, tak i z těch uvedených je patrný
rozsah i závažnost hasičských zákroků. Zachyceni jsou
jen někteří z členů hasičské jednotky. Na obrázcích
poznávám například Zd. Kuthana st., V. Chramostu,
Karla Párala, L. Rajta, R. Ramzera, Milana Vaňka, F.
Seidla, Zd. Kuthana ml., ale vím, že k jednotce patří
také R. Ramzer, Br. Bodlák. Jsou jistě i další, ale
nemám o nich záznamy.
Fotky na této stránce svědčí o tom, že hasiči
aktivně podporují i zdejší společenský život. I
nadále připravují bohatě navštěvované „pálení
čarodějnic“, na významných občanských
setkáních
ochotně
předvádějí
lidem
protipožární i protipovodňovou techniku,
zabezpečují pořadatelské služby, pořádají
tradiční hasičské plesy.
O zdárnou činnost tohoto významného spolku,
pečuje starosta pan Pravoslav Mahulík, jeho
náměstkyně Kateřina Rajtová, jednatel a člen
záchranné jednotky Milan Vaněk z Hlavní ul.,
hospodářka Zuzana Chramostová. Velitelem
jednotky je od valné hromady z prosince 2010
zvolen pan Milan Vaněk z Hlavní ulice.
Poznámka: tato jednotka je každoročně volána
v průměru
k
15-20
záchranářským,
protipožárním, či jiným zásahům. Není pochyb,
jak je pro obec důležitá.
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