Říjen už je normálním podzimním měsícem s
přeháňkami, studeným větrem, ranními teplotami
blížícími se 0, ale někdy také odpoledním sluncem
lákajícím k příjemným procházkám.
Republika je opět v nouzovém stavu. Školy,
restaurace, kina a divadla jsou zase zavřené, dětské
kroužky, kulturní i sportovní akce jsou zakázané.
Česká republika je v šíření nákazy Covid-19 nejhorší
v Evropě a dokonce jedna z nejhorších na celém
světě. Celé léto se naši vládnoucí politici vzájemně
plácali po ramenou, jak jsou nejlepší, až zapomněli na
varování odborníků před příchodem druhé vlny
nákazy a nijak se na ni nepřipravili. Zdravotní systém dnes zachraňuje jen enormní nasazení zdravotního
personálu a významná pomoc armády. Nyní tak nejen běžní obyvatelé, ale hlavně celá národní ekonomika
zbytečně trpí. Jak moc, to zjistíme brzy rovněž v příjmech do naší obecní pokladny. O kolik se rozpočet
obce propadne, to dnes nikdo nedokáže odhadnout.

Stavba mateřské školky úspěšně pokračuje

Přijďte si vysadit švestku !
Kdy? 21.11.2020.
Kde? V Káraném.
Vážení spoluobčané,
předkládáme připravený projekt obnovy výsadby švestkové aleje na konci ulice Václavská. Na obnovení
švestkové aleje jsme se snažili několikrát získat dotaci, a nakonec se zdařilo.

Pomoc nám nabídl neziskový spolek Sázíme stromy, z.s.
Spolek má za sebou již mnoho vynikajících aktivit v oblasti obnovování alejí, vysazování remízků,
doplňování stromů do sadů a sázení stromů a keřů tam, kde to dává smysl.
K dnešnímu dni se díky aktivitě zapálených lidí v tomto spolku podařilo zasadit téměř 10000 stromů a
10000 keřů!
Jak to funguje?
Spolek Sázíme stromy, z.s. najde místo, kde by se dalo sázet, zjistí místní požadavky – v Káraném je to 25
ks švestek ve čtyřech druhových variacích, najde dodavatele, najde sponzora a tím i nutný finanční obnos.
Posléze už to jen vše propojí v čase. Dodá potřebné stromy dle projektu, dopraví je na místo sázení a
dobrovolníci z obce si stromy pod odborným dohledem vysází a
přebírají také záruku za následnou péči.
Protože máme hotový pěkný projekt a Obec Káraný přijala i závazek
následné péče, hodnocení šlo celkem rychle a stromy jsou pro nás
připraveny. Nebylo těžké ani najít sponzora. Naše švestky
sponzoruje firma Henkel ČR, spol. s r.o.. Děkujeme!
Jaké stromy se budou sázet?
Alej bude jednostranná. Stromořadí se skládá z 25 ks čtyř druhů
švestek. A to jsou letní odrůdy Čačanská lepotica, Stanley a pozdní
odrůdy Gabrovská a Tophit.
Kdy je naplánováno sázení?
21.11.2020 v 10 hodin.
Kde?
Na rohu Václavské a Větrné na konci Káraného.
Kdo se může účastnit?
Budeme moc rádi, když se všichni, kteří máte zájem, přihlásíte na
emailové adrese: zpvp@karany.cz
Můžete si zamluvit svůj vlastní strom, který zasadíte a pak se o něj
budete starat a chránit si ho a ukazovat dětem a vnukům, kteří vám také samozřejmě mohou pomoci se
sázením. Nově zasazená švestka bude vaše, nebo celé rodiny, pak to bude rodinný strom…
Vše bude připraveno, jen si vezměte vlastní nářadí. Pokud nám to opatření dovolí, tak bychom si po sázení
mohli opéci vuřty, nebo sníst švestkový koláč. Děkujeme.
Barbora Krejčí

Ze života hasičské jednotky Káraný
Určitě každý z nás přemýšlí, když slyší houkat hasičskou sirénu na
hasičárně a poté projíždět houkající Tatru, kde to zase hoří. Ale
mnoho z nás si nedovede představit co obnáší být dobrovolným
hasičem. Není to pouze hašení požárů a asistence u nich, ale je to i
pomoc různým spolkům a také koordinace sportovních a kulturních
akcí a v neposlední řadě též pomoc v naší obci. A nezapomínejme, že
všichni členové mají k tomu i svoje zaměstnání nebo profesi. Dovolte
mi zde malou rekapitulaci jejich záslužné práce. Jedná se o pouhé
shrnutí necelého měsíce.
Pátek 28.8.2020 Výjezd k požáru v Toušeni, kde hořel průmyslový
zemědělský objekt - sklad sena. Jednalo se o III. Stupeň požáru
způsobeného úderem blesku. S požárem bojovalo 22 hasičských
jednotek. Zatímco většina z nás se výborně bavila na vesteckém
Melounobraní, káranští hasiči vyjížděli k tomuto požáru. Poplach byl
vyhlášen před 20. hodinou a ve 20:54 hodin se podařilo dostat ho pod
kontrolu. Tím práce neskončila, hrozilo zřícení budovy. Zásah byl
ukončen v sobotu 29.8.2020 cca v 7:30 hodin ráno.
Sobota 5.9.2020 Shromáždění delegátů hasičských sborů okresu
Praha – východ v Říčanech. Na tomto shromáždění je nutná účast ze všech sborů. Na programu jsou volby
do komisí, a předsednictva, schvalování rozpočtu a jiných důležitých usnesení.

Sobota 5.9.2020 a ještě jedna akce ve stejný den. Dětský den na hřišti
TJ. Hasiči připravili pro děti soutěže, prohlídku nové hasičské Tatry
a jen díky náhlé průtrži mračen a velkému slejváku musel být dětský
den předčasně ukončen. Proto nedošlo na dětmi oblíbenou pěnu,
kterou měli hasiči pro děti připravenou.
Sobota 12.9.2020 Houštecký cyklomaraton, na kterém každoročně
naši hasiči zajišťují bezpečný a hladký průjezd naší obcí a přilehlého
okolí pro všechny účastníky za asistence Policie ČR. Zastavují
dopravu a sama jsem byla svědkem, jak jsou někteří řidiči opravdu bezohlední, sprostě nadávají a jsou
agresivní. A to vše kvůli pár minutám čekání. Přitom hasiči tam koordinují dopravu od rána do poledních
hodin.
Neděle 13.9.2020 naši hasiči se následující den účastnili 140. Výročí založení hasičského sboru Brandýs
nad Labem, kam přijeli podpořit své kolegy i s tolik opěvovanou Tatrou. Slavnost probíhala na náměstí
v Brandýse a sjely se hasičské jednotky z okolí.
Sobota 19.9.2020 ukliďme Česko - ukliďme Káraný, ani zde nechyběli hasiči. Každoročně pomáhají
s úklidem obce i při úklidu řeky Jizery.
A proto se sluší hasičům poděkovat. Moc si vážíme všeho co pro nás děláte.
DĚKUJEME !!!!
Alice Hodačová

Stolní tenis
Za účasti 104 hráčů se na konci září odehrálo v Králově Dvoře první kolo Středočeské Open Tour mládeže.
I v letošní sezoně se hraje v 16-ti členných skupinách. Z našich hráčů dopadla nejlépe Bára Pokorná, která
ve skupině „C“ obsadila deváté místo, Bedřich Pivoňka skončil ve skupině „D“ na šestnáctém místě stejně
jako náš nejmladší Matyáš Bergman ve skupině „E“.
První kolo Okresních bodovacích turnajů dětí a mládeže, které se mělo odehrát 25.října v Odolene Vodě,
bylo z důvodu vyhlášení proticovidových opatření odloženo na náhradní termín.
Na přelomu září a října se rozehrály okresní soutěže dospělých. „A“ tým v Okresním přeboru 2.třídy vyhrál
oba zápasy, nejdříve vyhrál v Líbeznících 14:4 a následně v domácím prostředí porazil Přezletice 15:3.
„B“ tým hrající Okresní přebor 3.třídy musel z technických důvodů odehrát své první domácí utkání v herně
ve Velkých Popovicích, kde s místním „D“ týmem prohrál 5:13 a pak zvítězil v Nehvizdech 11:7.
Po odehrání dvou kol byly kvůli vydání vládních opatření v boji proti koronaviru všechny soutěže
přerušeny, zatím na dva týdny. Díky těmto opatřením byly do odvolání zrušeny i všechny tréninky dětí i
dospělých.
Jarý Jan

Sportovní a kulturní akce říjen 2020
3.10.2020 Setkání seniorů na hřišti TJ Jizera Káraný
Dne 3.10.2020 proběhl na hřišti TJ Jizera Káraný Den Seniorů,
odpoledne se sportovními soutěžemi a kulturním vystoupením
skupiny Krásy. Využili jsme hezkého počasí, dodrželi všechny
bezpečnostní opatření včetně desinfekce rukou, a senioři se mohli
zapojit do tří soutěží, které připravil pan Jiří Weisgerber. Střelbu ze
vzduchovky využili hlavně pánové, střílet se dalo i žaludy, které
padaly na předem uklizenou plochu i hlavy návštěvníků. Zajímavou
soutěží byl hod na žebřík spojenými tenisáky a pak hod na cíl se sáčky naplněnými pískem. Kdo chtěl
soutěžil, kdo nechtěl, poseděl na terase u kávičky a kochal se krásným počasím. Všichni ale poslouchali
krásný koncert tří mladých hudebníků, zazněly převzaté i vlastní písně a vystoupení se všem moc líbilo.
Tak zase za rok, milí senioři Přejeme všem krásné babí léto.
Šárka Menclová
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a všem omezením kvůli koronavirové situaci byly ostatní říjnové akce zrušeny.

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

Změna správy sportoviště
Protože
starost
o
provoz
modernizovaného
a
bohatě
využívaného
sportoviště
byla
náročná a pro jeho plné využití nikdo
již neměl dost volného času, bylo
sportoviště smluvně pronajato od r.
2001 panu Milanu Vopičkovi a paní
Vlastě Vopičkové, s tím, že budou
zaměstnávat sezónního správce,
který zajistí běžnou denní údržbu a
bude nabízet i občerstvení pro
sportovce i ostatní návštěvníky
sportoviště.
Tento krok lze s odstupem času
hodnotit jako velmi prozíravý,
protože - díky stálé sezónní účasti
správce - je hřiště nejen dobře
Foto nahoře: je z jednání o pronájmu sportoviště manželům Vopičkovým.
udržováno,
ale
i
bohatěji
Zprava: Oldřich Křivánek, Vlasta Vopičková, Jiřina Pešková, Milan Vaněk, Milan
Vopička, Karel Mencl, Ing. Pavel Zlatohlávek, v pozadí doc. Martin Libra.
navštěvováno i využíváno. A nejen
Dole: záběry z tenisového turnaje.
to: pronájemce sportoviště pan
Milan Vopička a jeho paní Vlasta i nadále vydatně sponzorsky investují do další modernizace
a vybavení sportoviště. Například na univerzální ploše, využívané i k turnajům v malé kopané
je položen umělý trávník, přistavena klubovna, jakožto prostor pro sportovce i pro jednání
výboru TJ, zavedeno večerní osvětlení, upraveny příjezdové komunikace.

Pestrá náplň činnosti TJ Jizera láká lidi k aktivitě

(foto O. K. + archiv TJ Jizera)

V létě - na sportovišti - se stále hraje
malá rekreační kopaná (tradice
udržovaná již 80 let) proslulá svými
turnaji, obnovuje se školička tenisová
(Filip Šmíd), scházejí se zde rekreační
volejbalisté,
pokračují
turnaje
tenisové i v malé kopané trvá zájem o
tenis
rekreační,
když
závodní
družstvo, složené jak z místních
odchovanců, tak i manželů Vopičkových,
již svou činnost ukončilo. Teď jsou zde
pořádány kvalitní turnaje jak pro
tenisty rekreační, tak i nejvyšší
kategorie, pořádané p. Vopičkou pro
hráče z nejvyšších tenisových soutěží.
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