Říjen se letos tvářil trochu jako duben – aprílové
počasí nám ukázalo teplé a slunečné dny, mlhy a déšť
i ranní teploty jen velmi těsně nad bodem mrazu.
Někdy v poměrně rychlém sledu za sebou.
Většina domácností tak již vyzkoušela své kotle a
topení. Nejen o víkendech se obcí nese ze zahrad zvuk
motorových pil a cirkulárek.
Energetická krize je hlavním, nejen evropským,
tématem. Politici nás přesvědčují, že při rozumně
úsporné spotřebě energií lze letošní zimu zvládnout.
Řada lidí se v průběhu covidové epidemie začala
otužovat a nyní se to bude každému hodit. Ruské
ničení ukrajinské infrastruktury a blokování přístavů dále ovlivňuje růst cen potravin i dalšího zboží.
Nadcházející recese nepochybně zasáhne řadu lidí a firem, které jsou navíc po covidových omezeních ve
slabé kondici. Ruská agresivní válka nás tak všechny významně zasahuje. Díky statečnosti Ukrajinců,
naštěstí jen nepřímo.

Něco skončilo něco začíná
Na konci září jste si zvolili nové zastupitele obce. Po zákonných lhůtách bylo na 24.10.2022 svoláno
ustavující zastupitelstvo. Na tomto jednání složili noví i znovuzvolení zastupitelé slib. Starostkou byla
zvolena Barbora Krejčí, místostarostou Václav Kuthan. Iva Vodáková, Karel Páral, Daniela Vincová,
Svatopluk Kubíček a Petr Zahálka byly zvoleni do funkcí v komisích následujícím způsobem.
Kontrolní výbor: Karel Páral (předseda). Petr Zahálka, Svatopluk Kubíček
Finanční výbor: Petr Zahálka (předseda), Iva Vodáková, Daniela Vincová
Komise životního prostředí a veřejného pořádku: Iva Vodáková (předseda), Karel Páral, Kateřina
Trmalová
Komise kulturní a sociální: Daniela Vincová (předsedkyně), Václav Kuthan, Miroslava Chválová, Alice
Hodačová, Markéta Wolfová, Jiřina Pešková, Jana Štěpánová. Tato komise je vícečlenná a jsou v ní
zástupci našich spolků.
Kromě toho, že jsme se připravovali na jednání zastupitelstva, tak byla v říjnu zdárně dokončena oprava
komunikace po užívání dodavateli realizace železničního svršku a stavby nového železničního mostu.
Firma Eurovia finišerem položila vrstvu živičného recyklátu v šíři cca
4m a následně zaválcovala. Ještě minulí zastupitelé odsouhlasili zvýšení
odolnosti komunikace a ta byla opatřena jednovrstvým asfaltoemulzním
nátěrem a následným zaválcováním jemného kameniva. Životnost
komunikace se tím výrazně prodlouží. I když obec financovala jen tuto
poslední vrstvu investovala do komunikace téměř 670 tis. Kč.
Nové zastupitelstvo se zatím pomalu rozhlíží, ale nezahálí. Na svém
prvním řádném zastupitelstvu schválilo přijetí dotace od Středočeského

kraje Fondu podpory cestovního ruchu, ve výši 500 tis. Kč, na druhou část vývaziště. Na příští letní sezónu
by před stávající molo mělo přibýt ještě jedno, stejné velikosti.
Dalším rozhodnutím bylo i podání žádosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Tuto malou FVE bychom
chtěli umístit na budovu ČOV. Zde je celoroční provoz, který nezávisí na ročním období. Jeho energetickou
náročnost bychom mohli zmírnit cca o 30 %.
V září jsme uveřejnili výzvu 10 000 kroků. V tuto chvíli s námi za tým Káraňáci soutěží 9 žen. Doufejme,
že do příští výzvy, která bude na jaře, se zaregistruje více našich občanů. Zatím si vedeme dobře, ale na
bednu to nebude. Třeba příště https://portal.desettisickroku.cz/
Barbora Krejčí

Uzavřené dětské hřiště u školky
V průběhu října došlo k dočasnému uzavření dětského hřiště u mateřské školky. Pokračují zde práce, které
již nějakou dobu provoz hřiště omezovaly. Co se zde vlastně děje? Pronajatý pozemek s hřištěm pod sebou
ukrývá důležité vodárenské potrubí. Toto potrubí přivádí mimořádně kvalitní pitnou vodu z vrtů v oblasti
přírodní rezervace Lipovka-Grado až do vodárny Káraný. Je používáno od počátku provozu vodárny v roce
1914. Protože se jedná o litinové potrubí staré více než sto let, byla již nutná jeho výměna.

Sportovní a kulturní akce
Celopražský spolek nedoslýchavých ve spolupráci s TJ Jizera Káraný, spolek.
Ráda bych touto cestou vyjádřila velkou pochvalu a poděkování za spolupráci a účast TJ Jizera Káraný při
realizaci našeho srpnového rekondičního pobytu nedoslýchavých v Jizerských horách.
Tyto pobyty organizujeme již přes dvacet let a pro tento rok jsme chtěly s předsedkyní spolku, paní
Kateřinou Imrichovou, zařadit do programu i novinku v podobě cvičení.
Protože jsme členkami TJ Jizera Káraný, rozhodly jsme se požádat o pomoc právě tento spolek. Zároveň
jsme nabídly i volná místa pro 15 osob. Setkaly jsme se s nadšeným přístupem i zájmem o pobyt. Akce byla
velmi úspěšná, týdenního pobytu v Lučanech nad Nisou se nakonec zúčastnilo 34 osob, z toho 14 členek

TJ. Pobyt se mimořádně vydařil, počasí bylo nádherné a všichni byli spokojeni s naším tradičním
programem i se cvičením.
Chceme tímto velmi poděkovat předsedkyni TJ, paní Šárce Menclové, za přístup a ochotu ohledně
zapůjčení pomůcek ke cvičení a paní cvičitelce Jindřišce Maříkové za vedení všech druhů cvičení během
pobytu. Připravila si propracované sestavy cviků na židlích pro naše seniory i kondiční cvičení pro
zdatnější. Poděkování patří i všem členkám, které mezi nás úžasně zapadly a přispěly tak k našemu
krásnému a vydařenému společnému týdnu.
Členkám TJ Jizera Káraný se na našem pobytu velmi líbilo
trénování paměti, kterého se aktivně zúčastnily. A tak vznikl
nápad uspořádat podobný kurz i v Káraném. Realizaci kurzu
se rozhodla zaštítit Místní skupina Českého červeného kříže
Káraný. Vše bylo domluveno s předsedkyní, paní Helenou
Havlíčkovou, a kurz bude probíhat pravidelně 1 x za 2 týdny.
První setkání se uskutečnilo 7.října na OÚ v Káraném od 9.30
hodin, pro skupinu max.15 seniorů (zdarma).
Ještě jednou děkujeme za spolupráci a velmi se těšíme na
další společné aktivity našich spolků.
Zdena Beranová
Jednatel CSN, z.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
www.snncr.cz

Den Seniorů na hřišti 8.10.
V říjnu jsme připravili pro naše seniory odpolední posezení
na hřišti. Odpoledne plné soutěží a potkávání, tak by se toto
setkání dalo charakterizovat. Máme velké štěstí, že u nás žijí
velmi aktivní senioři, kteří se zapojují do aktivit v obci, a
ještě se starají o své zdraví. Pohyb je jejich motto, hlavně
jízda na kole, procházky, tenis a cvičení. Po soutěžích a
kafíčku s něčím dobrým k zakousnutí vystoupila Eva Čada a
Jan Kudláček. Všichni se náramně pobavili. Těšíme se na
Vás zase za rok.

Strašidlovačka 15.10.
V sobotu od 16:00 hodin proběhla oblíbená a tradiční
Strašidlovačka pro děti na hřišti TJ Jizera Káraný. Ještě
hodinu před začátkem to vypadalo, že se bude muset akce
přesunout na jiný termín, protože počasí se pořád nechtělo
umoudřit, ale nakonec přestalo pršet a vše bylo zachráněno.
Dorazilo 99 dětí, které v maskách plnily úkoly a strašidla na
stanovištích dětem vyplňovala kartičky k tajence. Jakmile
byla tajenka vyluštěná, odměnou byl buřtík, který si každý
mohl opéct na ohni. K dispozici byla i spousta doma
upečených dobrot a horký čaj. Děti hlasovaly o nejkrásnější dýni. Poté se vypouštěly balonky, a každý
mladý účastník se svým rozsvíceným lampionem spěchal na strašidelnou stezku, kterou připravili jako
obvykle naši hasiči. A byla opravdu strašidelná.
Děkujeme všem, kdo pomáhali a přiložili ruku k dílu, hasičům a též všem dětem za účast.
Alice Hodačová

Káranský podzim ve fotografiích
foto : Markéta Wolfová
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