Prosinec byl mírný a teploty se přes den většinou
pohybovaly nad nulou. Bílé Vánoce tak i letos byly
jen v televizních pohádkách.
Pandemie Covid-19 stále trvá a před koncem roku se
opět dostává na další maxima. Přichází zpřísnění
opatření a ještě větší omezení. Do České republiky
dorazila první symbolická dávka očkovacích vakcín
pro část zdravotníků.

Vývaziště malých plavidel na Labi
Možná, že jste na procházkách
kolem řeky zaznamenali pohyb těžké
techniky. Kdo si pamatuje, tak jsem
na počátku roku informovala o
získání
finančního
příspěvku
Středočeského kraje. Obec získala
dotaci 500 tis. Kč na vývaziště pro
malá plavidla, které bude na Labi.
Vzhledem k situaci, která nejen
v ČR nastala se celá realizace
posunula, ale v současné době je již
molo objednáno a terén pro jeho
instalaci
připraven.
Došlo
k obnažení
původní
kamenné
navigace a zaberanění železných
opor. Výroba mola proběhne
počátkem příštího roku a jeho spuštění na vodu proběhne na konci dubna.

Nádoby na hliník
Před mateřskou školu přibyly dvě nádoby na hliník. Je to další z možností, jak odlehčit odpadu v černých
popelnicích a kontejnerech. Do této nádoby patří pouze hliníkové obaly nikoli železné. Vzhledem k tomu,
že svozová firma bude odpad vyvážet zatím jednou měsíčně, je nutné obaly maximálně zmenšit. Tedy
hlavně plechovky od piva a ostatních nápojů. Je možné zde vytřídit i nádoby od deodorantů, holicích pěn,
a jiné kosmetiky, použitý alobal, víčka od nápojů, zavařovacích sklenic, jogurtů, staré hliníkové nádobí a

příbory. Budeme jednat o navýšení objemu, ale přesto pokud najdete nádobu plnou, nechte obaly
v igelitovém pytli vedle nádoby. Budeme toto řešit.
Barbora Krejčí

Sportovní a kulturní akce Prosinec 2020
Vzhledem k vládním opatřením zatím nelze pořádat žádné hromadné kulturní ani sportovní akce.
Ale za přísného dodržení všech pravidel a opatření se přeci jen něco událo.

Obměna a obnova stromů
v Káraném
Obecní úřad přistoupil k obměně
napadených
stromů
v ulici
Václavská. Stromy byly napadeny
drvopleněm obecným, motýlem,
jehož housenky poškozují větve a
kmen a způsobuje i úhyn celého
stromu. Z tohoto důvodu byly 4
napadené lípy odstraněny a
vysazeny nové, zdravé stromky
stejného druhu.
Také v ulici Na Betonce došlo
k výměně 7 ks suchých stromů,
druhu Paul a Scarlet za stejný druh.

Káranský vánoční strom
Jak jistě víte, letos nám protiepidemická opatření nedovolila uspořádat tradiční
Vánoční trhy spojené s vepřovými hody a rozsvícením vánočního stromku, u
kterého děti z káranské mateřské školky zpívají koledy. Vánoční stromek, jako
každý rok, naši hasiči přivezli, ukotvili a ozdobili na obvyklém místě, před
obecním úřadem. Byl i rozsvícen, ale tentokrát bez diváků. Je to smutné, ale
máme se na co těšit příští rok. O to více si budeme vážit tohoto okamžiku a
možnosti setkání nás všech v čase adventním. Pevně věřím, že 1. adventní
sobota v roce 2021 bude zase plná úsměvů, vlídného slova, krásných skutků,

ale samozřejmě i tradičního svařeného vína a vepřových dobrot. Věřím, že se všichni opět sejdeme pod
stromkem a společně si zazpíváme vánoční koledy bez jakéhokoli omezení shromažďování.
Naši spoluobčané se i přes nutná opatření naladili na sváteční konec roku 2020. Svědčí o tom vánoční
výzdoba v zahradách a oknech. Je to krásný pohled při večerní procházce obcí. Světýlka navodí tu správnou
vánoční atmosféru. Chybí jen trocha sněhu…

Svatá Lucie

Za dodržení všech příslušných vládních
opatření spojených s epidemií Covid 19,
probíhal průvod „Svaté Lucie“ neobvyklým
způsobem. Pohromadě šly vždy pouze rodinné
skupinky s rozestupem k druhé skupince. Ale i
tak se nakonec podařilo tuto tradici zachovat.
Sice jsme nepouštěli svíčky po Labi, ale
ohňostroj se konal. Letos byl také něčím
zvláštní... Byl vybrán tichý ohňostroj od firmy
Ohňostroje na míru v.o.s.. Oko si přišlo na své,
jen slyšet byl méně než klasický, takže jsme
snad tolik nepoplašili zvířata.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a
v roce 2021 pevné zdraví, dobrou náladu a ať
je nový rok pro všechny svobodnější a
aktivnější než ten letošní.
Alice Hodačová

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

Pestrá náplň činnosti TJ Jizera láká lidi k aktivitě
pokračování (foto O. K. + archiv TJ Jizera)
Divadelní představení pro svoji kvalitu, výběr předváděných
představení i nevšední přírodní večerní kulisu – jsou pravidelně
navštěvovány stovkami diváků z celého okolí. To vše je spjato
nejen se skvělým prostředím, nabízeným díky trvalé péči o
úpravnost i kvalitu letního sportoviště i nové tělocvičny, ochotě
a schopnostech lidí z vedení tělovýchovy, zopakujme, že
zejména paní Jiřiny Peškové, Dr. Menclové, M. Zolmana, Ing. J.
Barcalové, ale i podpory sponzora pana Milana Vopičky, a také
velkého pochopení i finanční i morální pomoci od správy obce.
Důležité je, že ve správě obce se naopak angažují i další členové
výboru a také z celé
členské základny TJ.
V době, kdy uzavírám tuto kapitolu, je činnost současné TJ velmi
kvalitní, a pro obec i občany proto nadějná i do časů budoucích.
To vše dokládá, že revitalizace tělovýchovy, zahájená od 60. let,
se stavbou hřiště, zapojením aktivních lidí, vytvořilo skvělý
základ i pro další současný rozvoj, modernizaci sportoviště,
získání tělocvičny a dalších podmínek pro dnešní úspěšnost.

K činnosti spolku hasičského - cca od poloviny 90. let do r. 2010
Život si vyžádal, aby se zdejší hasiči změnili na záchranáře (foto archiv hasičů).
Jak jsem naznačil v poslední zmínce
o zdejších hasičích, tak v letech
1990-2000
také
docházelo
k postupné generační výměně ve
zdejším hasičském sboru, zejména
pak jeho zásahové jednotky.
I když mnoho detailních informací
k dispozici nemám, mohu reálně
napsat, že tato skutečnost byla
jednou z příčin z přerušení tradice
vyhlášených masopustních průvodů i
z uvadající účasti na hasičských soutěžích v regionu.
Novým klíčovým činitelem hasičské pohotovostní jednotky se v průběhu 90. let stal pan Jan
Svoboda, v té době sídlící v ulici K přívozu. Stalo se to mj. i v době, kdy se po letech do Evropy
vrátilo tzv. „mokré období“, provázené v ČR a tedy i v Káraném častými povodněmi. Ty postihly
zejména rozlehlé rekreační oblasti ve východní části zdejšího katastru, ale i několik níže
postavených rodinných domů v Káraném i v Novém Vestci.
Nově se tvořící jednotka – stejně jako dřívější hasičská družstva – pomáhala zatopeným se
přestěhovat do bezpečí, odčerpávat vodu z některých sklepů a případně odstraňovat naplavené
překážky z komunikací. Ale těch zásahů přibývalo.
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