Prázdniny na úřadě v Káraném
Káraňáci vyjížděli za hranice všedních dnů
z Káraného pryč, ale na oplátku do Káraného zamířili
na prázdniny majitelé chat a rekreačních objektů.
Takže smutno tu rozhodně nebylo. Ani my jsme se
nenudili.
Co nového v naší administrativě? Vypořádáváme se
s vyhodnocením dotací na veřejné prostranství,
spolkovou činnost, přístavbu MŠ a na chodník ve
Václavské ulici. Zároveň připravujeme výběrové
řízení na chodník, který bude začínat v ulici Hlavní,
naproti Jizerské, povede kolem restaurace U Řeháků,
ulicí U vodárny podél dvojdomků, Káranky, mateřské
školky a ulicí Polní až k obecnímu úřadu. Pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) jsou uznatelnými
náklady pouze ty v ulici Hlavní a U Vodárny. Ovšem pro nás je důležité propojit chodníkem i ulici Polní.
Vše se ukáže až po nacenění rozpočtu dodavateli, které bude probíhat na podzim. Všichni víte, že stavební
trh je momentálně nevypočitatelný a ceny nejsou stabilizované. Podle výsledku zvážíme, zda se pustit do
celé povolené stavby, nebo zda uskutečnit pouze podpořenou část.
Další výběrové řízení, které máme za sebou je dodavatel monitorovacího systému obce. Výběrové řízení je
za námi, jeho výsledek čeká na potvrzení zastupitelstvem obce. Přihlásily se tři firmy a jejich nabídky se
pohybovaly od 706. do 885.tis.Kč. Pokud vše půjde dobře, tak by instalace mohla proběhnout na podzim.
V přípravě je i výběrové řízení na chodník a veřejné osvětlení v nové lokalitě Z1, tedy v ulici Okružní.
Ale nežili jsme jen na papíře. Protože byla dokončena hlavní stavba nového železničního mostu přes Labe,
musela firma EUROVIA CS, a.s., která realizaci prováděla, napravit škody vzniklé na našich
komunikacích. I když v našich vyjádřeních a rozhodnutí bylo zakázané projíždět obcí a osadami, tak
v několika případech jim byla umožněna výjimka a také ne vždy zaměstnanci poslechli výše uvedená
nařízení. Tím pádem došlo k poškození povrchu komunikací. S firmou jsme se domluvili na nápravě.
Opravena byla komunikace od zdymadel až po železniční most. Zároveň jsme nechali opravit i příjezdovou
cestu do osady Višňovka, která byla opatřena i
asfaltoemulzním zástřikem a zadrcením
kamenivem drobné frakce. Jen tato svrchní
vrstva na 160 metrech v 5 m šíři přišla obec na
150.tis.Kč.
V září nás čekají komunální a v našem obvodě
i senátorské volby. Pro nás je důležité zjistit váš
názor podporou některého, nebo třeba i všech
kandidátů na volebním lístku. Také je důležité
vybrat
pro
náš
obvod
správného
senátora/senátorku, který, nebo která bude hájit
naše zájmy v horní komoře parlamentu.
Barbora Krejčí

HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU KÁRANÝ - 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
V říjnu 1922 byl založen prozatimní výbor.
V dubnu 1923 se konala první valná hromada. Zde byl zvolen starosta sboru Fr. Novotný, a velitel Josef Valášek.
V témže roce obec zakoupila ruční stříkačku.
V roce 1927 obec postavila „hasičskou kůlnu“ na pozemku, který věnoval ing.Jelínek.
Hasičská výstroj byla značně jednodušší než dnes. Kromě plátěných uniforem měli hasiči po boku sekyru a
trubač, který dokázal vyloudit signál „HOŘÍ“ . Dále byli vybaveni hadicemi, žebříky, a hlavně velkou snahou
dobře tato zařízení ovládat. Funkce byly rozděleny mezi pumpaře, kteří museli udržet v provozu čtyřručnou
pístovou stříkačku a zasahující hasiče.
V témže roce, 27.prosince, se sbor poprvé zúčastnil hašení ohně v Toušeni. Zde místní hasiči ukázali všem, kteří
pochybovali o jeho zdatnosti i těm, kteří si dělali ze sboru posměch a vtip, že dokážou bez zisku a bez slávy
ochránit majetek proti dravému živlu.
V roce 1928 byl při sboru založen dramatický divadelní sbor.
V roce 1930 – se podařilo ustavit družstvo žáků. V Káraném se konalo první veřejné cvičení, kterého se
zúčastnilo 54 cvičících hasičů. Na úpravu hřiště přivezli místní rolníci několik fůr hlíny, prkna dodala vodárna,
zdejší cementárna poslala dva tesaře. Kolíky na vytýčení cvičební plochy dodalo brandýské panství.
Činnost a aktivita sboru pokračovala až ro roku 1939, do okupace hitlerovským Německem. Aktivita se
obnovuje po válce, a to i přes to, že z hasičů se stali požárníci a majetek požárních sborů byl převeden do
vlastnictví Národních výborů.
V roce 1959 bylo ve sboru evidováno 86 členů. Výběrové družstvo se aktivně a úspěšně účastnilo okrskových
soutěží, v jednom případě i krajské soutěže a získalo ceny, diplomy, ale i respekt doma i v okolí.
Kolem roku 1970 bylo družstvo vybaveno cisternou RN (ERENOU), dále pak TATROU 805 Kačena, později
autem V3S.
1989 se z požárníků stali opět hasiči. V té době byli vybaveni cisternou ŠKODA 706 RTO až do roku 2003.
To bylo nahrazeno modernějším hasičským automobilem CAS 32 TATRA 815, které sloužilo do roku 2019.
Následně bylo, za pomoci dotace Místní akční skupiny MAS Stření Polabí, zakoupeno nové zásahové vozidlo
CAS 30 TATRA. Jedná se o první, na míru postavené zásahové vozidlo pro potřeby obce Káraný.
Další výčet techniky:
V roce 1999 byl zakoupen starší dopravní automobil AVIA DA 12, který sloužil do roku 2010. Následovala
MAZDA - ve vlastnictví do roku 2017. A nyní jednotka používá nově pořízený Ford tranzit.
V roce 2000 zakoupila obec OT 64 SKOT.
Při velké povodni v roce 2002 naši hasiči pomáhali s obojživelným OT 64 na zatopeném Mělnicku. Káranému
se tato povodeň vyhnula. K podobné kritické situaci, a to již u nás, došlo v roce 2006. Hasiči pomáhali
v Káraném a Novém Vestci. Za zásluhy vyznamenal jednotku tehdejší ministr vnitra, František Bublan, plaketou
za nevšední záslužnou činnost.
V roce 2010 zasahovali hasiči při povodních v Libereckém kraji, kde pomáhali ve Frýdlantě a obci Višňová.
Toto byl poslední větší zásah s OT 64. V roce 2014 jsme museli OT 64 prodat z důvodu byrokracie pro vlastníky
této techniky.
Budovy pro hasičskou techniku:
V roce 1939 proběhla rekonstrukce „hasičské kůlny“ ve Václavské ulici.
V roce 1957 byla postavena nová budova hasičské zbrojnice vedle obecního úřadu.
V roce 2005 proběhla demolice budovy a stavba nové. V roce 2006 byly
zkolaudovány stávající prostory. Dnes víme, že ty jsou bohužel nevyhovující
vzhledem k požadavkům na současnou techniku, jejich parametry a také z hygienických důvodů.
Hasiči pomáhají nejen při povodních, ale i při požárech mimo katastr obce. Například v Brandýse nad Labem
firma VDO, CIUR, Koliba u Čtyř kamenů. Poslední větší zásah byl v obci Zápy, kde hořela skladovací hala.
Jednotka zasahuje také při technických zásazích.
SDH Káraný patří do okrsku č.7 Okresního sdružení hasičů Praha – východ. Dalšími členy jsou Sbory
dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem, Brázdim, Dřevčice, Jenštejn, Podolanka, Přezletice, Stará Boleslav,
Veleň a Zápy. Starostou okrsku je Jaroslav Dušek z Brandýsa Nad Labem a velitelem Milan Vaněk z Káraného.
K dnešnímu dni členskou základnu SDH Káraný tvoří 58 členů, z toho 20 žen a 38 mužů.
Nejstarší členkou sboru, od roku 1948, je paní Zdena Patzeltová. Nejstarším členem, od roku 1969, je pan
Jaroslav Lubert.
Výbor SDH se skládá z
velitele – Milana Vaňka
starosty – Bronislava Bodláka
místostarostky – Kateřiny Rajtové

jednatele – Zdeněka Kolba
pokladníka – Zuzany Chramostové
V současné době se Sbor dobrovolných hasičů podílí na kulturních akcích v obci. Jako první akci v roce pořádá
ples, následuje Masopust, Čarodějnice, stavění máje, dále je to letní zábava, dětské dny, rozsvícení stromečku.
Podílí se na akcích jako je Ukliďme Česko, a Čistá řeka Jizera.
Členové SDH působí také v Jednotce sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje Obec Káraný. Jednotka má 17
členů a velitele jednotky vykonává také pan Milan Vaněk.

Starosta našeho sboru, pan Bronislav Bodlák, a paní Zdeňka Šindelářová ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezka okres Praha – východ, společně předali při příležitosti 100. výročí založení SDH ocenění.
Jako první byla předána Čestná uznání Okresního sdružení hasičů členům:
Bronislavu Bodlákovi, Emilu Drmotovi, Ladislavu Gogelovi, Jiřímu Gregorovi, Pavlu Hájkovi, Josefu Haškovi,
Václavu Chramostovi, Jiřímu Chrudinovi, Zdeňku Kolbovi, Václavu Kuthanovi, Karlu Páralovi, Ladislavu
Rajtovi, Kateřině Rajtové, Radku Ramzerovi.
Poté bylo předáno nejdůležitější ocenění.
A tím bylo ocenění velitele SDH a JSDH, pana Milana Vaňka, který obdržel Čestné uznání Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezka.
Následovalo podělkování Obecnímu úřadu Káraný, Obecnímu úřadu Nový Vestec, TJ Jizera Káraný, všem
Sborům dobrovolných hasičů, Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policii ČR, Vinohradskému Pivovaru a
všem sponzorům, protože bez nich by se oslavy 100. výročí, v takové šíři, nemohly uskutečnit.
PROGRAM SLAVNOSTI:
- Zahájení oslav a ocenění členů
- Ukázka lezců z HZS stanice Mladá Boleslav
- Vyproštění osoby z havarovaného vozidla
- Ukázka požárního útoku žen, (dětí)
- Po celé odpoledne byla pro zájemce vystavena hasičská technika
- Od 19:00 hrála kapela Mariana And Her Horses
Markéta Wolfová, Václav Kuthan

Sportovní a kulturní akce
Food piknik u Jizery
V sobotu 16.7 od 11 do 20 hodin se konal Food Piknik u Jizery (u tranďáku). Bylo
zde k ochutnání spousta jídla a pití, vše od místních prodejců z Káraného a Nového
Vestce.
Pavel Mencl s food truckem, Petr Koukolíček s molekulární kuchyní a extrémním
catteringem, True Shitake Markéta a David, Lucie Ramzerová se zmrzlinou a
sladkostmi, pivovar Čestmír (z Brandýsa nad Labem) se postaral o čepované pivo,
Lina a Radek s jejich Coffee from Hell a Vendulka a Katka Škorpíkovy, Petra Tinlová
a Sněžana Šubrová o palačinky, párky v rohlíku, kukuřičný klas a domácí ledový čaj. Ochutnat přišlo 450 lidí a
odcházeli náramně spokojení. Snad se tato akce stane tradiční a bude další ročník.

Memoriál Oldřicha Křivánka
31. 7. se konal 20. ročník rekreačního tenisového turnaje TJ Jizera Káraný, který nese od roku
2012 název Memoriál Oldřicha Křivánka. Zúčastnilo se ho 8 mužů a 4 ženy, převážně
z Káraného, Nového Vestce a přilehlého okolí. V ženské kategorii o putovní pohár zvítězila
Radana Leistner Kratochvílová z Nového Vestce nad paní Sněžanou Šubrovou a v mužské
kategorii Karel Klatt z osady Řehačka nad Miroslavem Jirákem. Turnaj se vydařil. Ujala se
inovativní myšlenka udělat do konce sezóny pro tenisové zájemce nultý, zkušební
ročník "Káranské Ligy", kdy každý zájemce může odehrát s přihlášenými členy jeden turnaj. Je
založena
veřejná
facebooková
skupina
Káranská
Liga:
https://www.facebook.com/groups/1503403023463302. Správcem skupiny je člen TJ Jizera
Káraný, pan Samuel Straka. Poděkování patří organizátorům turnaje TJ Jizera Káraný. Příští rok se můžete těšit na
další ročník.
Jitka Barcalová
Klobouková party posedmé
6.8. se od 16.hodiny na terase hřiště a za krásného slunečného počasí konala
tradiční akce Místní skupiny Červeného kříže pro občany Káraného a Nového
Vestce. Letními hosty byly písničkářka a kytaristka Jana Rychterová a
moderátorka Hana Švejnohová, které přítomné pobavily příjemnými
písničkami a vtipnými letními fejetony. Akce se zúčastnilo přes 40 žen i mužů.
Při povídání a občerstvení zábava rychle plynula, nechyběla ani tombola
s drobnými dárky. Kroužek malování připravil i malou výstavku obrazů, kterou
si prohlíželi i další návštěvníci areálu. Poděkování patří paní Ivaně Švrčulové
za přípravu celé akce a všem zúčastněným.
Šárka Menclová
Divadelní představení Postřižiny
V pátek 19.8. se hrála premiéra divadelního představení Postřižiny. Počasí se umoudřilo, diváci dorazili, takže se
nakonec hrálo. Není třeba se zde rozepisovat o ději, protože Postřižiny zná asi úplně každý. V divadelním zpracování
je zachována dějová linka filmu, s nejslavnějšími scénami. V hlavní roli se
představili Petr Zahálka, Veronika Křížková a Daniela Vincová, která exceluje
v roli Pepina. Ve vedlejších rolích opět nezklamala Renata Hájková, Martin
Libra, Honza Morávek, Vladimír Vinc, Mirek Smolík, Kateřina Trmalová, Jiří
Bula, Dita Polcarová a Maruška Hyklová. Režie, scénář, kulisy a rekvizity
Miroslav Smolík, o foto se stará pan Dostál, kamera Radek Krejčí, zvuk a světla
David Jukl, Marie Benešová a Josef Hašek. Vše zastřešuje Jiřinka Pešková.
Šárka Menclová se již tradičně stará o úvodní slovo.
Poděkování divadelníků pro: Šestý smysl, hasiče Hlavenec, Karla Párala a
Tondu Hájka za pomoc s rekvizitami, kulisami a scénou a OÚ Káraný za nová světla.
Další 2 představení se hrají ještě v pátek 26.8. a v sobotu 27.8.
Oslava 100. výročí založení SDH Káraný
V sobotu 13.8. od 14:00 hodin vypukla velká sláva k jubileu SDH Káraný. Na slavnost se sjely jednotky ze širokého
okolí a k vidění byla jak historická požární a hasičská technika, tak i ta nejmodernější. Po slavnostním zahájení a
nástupu naší jednotky byli oceněni současní i bývalí členové SDH Káraný. Poté jsme viděli ukázky různých
záchranných operací a zásahů. Na čepu bylo pivo z Vinohradského pivovaru, k zakousnutí spousta různých domácích
pečených dobrot, grilované klobásy a párek v rohlíku pro děti. Večer hrála k tanci a poslechu živá kapela a všichni
zúčastnění se skvěle bavili. Kdo tam nebyl, o hodně přišel. Tolik statečných žen a mužů v hasičských úborech na
jednom místě se hned tak nepoštěstí vidět, a ještě v akci. Naši hasiči vynikali ve svátečních uniformách. Máme právo
být na ně hrdí. Sluší se poděkovat - DĚKUJEME VÁM!
Při dopisovaní tohoto příspěvku akorát projela Káranská hasičská Tatra kolem mého domu. Říkala jsem si, kde asi
hoří? Následující den jsem šla ráno do práce a hasičské auto s posádkou se teprve vracelo od zásahu. Hořel
průmyslový objekt a odpad v Zárybech – část Martinov a byl vyhlášen poplach nejvyššího stupně. Zásah trval celý
večer a noc, zatímco já jsem spokojeně spala. Pánové smekám před Vámi. Jste pro mě opravdu hrdinové.
Co nás čeká:
26.8. Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny od 20:30 h
27.8. Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny od 20:30 h
2.9. Vestecké melounobraní od 17:00 hodin na návsi
3.9. Dětský sportovní den k ukončení prázdnin od 14:00 hodin na hřišti
8.10. Den Seniorů od 14:00 hodin na hřišti, poté koncert Eva Čada a Jan Kudláček
15.10. Strašidlovačka pro děti od 16:00 hodin na hřišti
Alice Hodačová
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