Červnové počasí nás poměrně rychle přeneslo zpět do
letního období. Celý vegetační proces v přírodě je sice
zhruba o tři týdny opožděný, ale po chladném a
vlhkém počátku se červen srovnal s kalendářem a od
své poloviny nám přinesl i tropické teploty. Naštěstí
následné přívalové lijáky a prudké bouřky už Káraný
příliš nezasáhly. V jiných obcích takové štěstí neměli.
Mimo sluníčka nás může rozehřívat i dopravní
omezení na příjezdu ze Staré Boleslavi. To se,
zejména v dobách přesunu mnoha rekreantů, mění
v nekonečného hada stojících aut. Dobře si ovšem
uvědomujeme neudržitelný stav rozpadající se jediné
možné příjezdové komunikace do obce. Navazující omezení uvnitř obce, související s komplexní
rekonstrukcí veřejného osvětlení, jsou proti tomu již jen drobné komplikace. Informaci o rekonstrukci
veřejného osvětlení přinášíme níže ve zvláštním článku.
Koronavirová situace se v Česku významně zlepšila, a tak se dále uvolňují restriktivní pravidla. Přispívá
k tomu probíhající očkování i několik rozhodnutí soudů, které opakovaně rozhodly, že dříve přijatá vládní
opatření byla v rozporu s platnými zákony ČR.

Výměna veřejného osvětlení v obci
Jak jste si již všichni určitě všimli, započal projekt výměny
veřejného osvětlení.
Z důvodů kvality stávajícího osvětlení jsme se rozhodli využít
dotace na výměnu svítidel poskytnutou MPO – Efekt.
Stávající problémy s osvětlením se týkaly zejména kvality
rozvodů, která způsobovala občasné výpadky hlavně
v místech se starými světly typu „UFO“. U těchto typů světel
je také velmi vysoké zatížení okolí světelným smogem.
Dalším problémem byla energetická náročnost sodíkových svítidel. Stávající světla mají spotřebu 70-90 W
podle typu. Roční spotřeba osvětlení činila pro představu 71MWh. Očekáváme, že nová LED svítidla se
spotřebou 20 W (těch bude většina) nám uspoří více jak 50 tis ročně, při zajištění lepšího osvětlení s nižším
světelným znečištěním (světelným smogem). Samozřejmě s rozvojem obce se pořizovala svítidla různých
typů, a estetické sjednocení osvětlení je tak příjemným důsledkem této výměny.
Jak bude výměna probíhat? Nejprve se vyměnila svítidla v místech, kde již v minulých letech došlo
k instalaci nových typů stožárů. V dalších krocích bude prováděna výměna kabeláže tam, kde je to nutné a
následná instalace nových sloupů a montáž svítidel. Dále dojde k připojení nových rozvaděčů. Výpadky
osvětlení v průběhu tohoto projektu budou samozřejmě nutné, ale snahou je tuto dobu minimalizovat na
nejmenší možnou míru.
Nová ledková svítidla jsou typu ILLUM BARA E 1 – silniční a uliční svítidlo do 20-60 W
Realizace je plánovaná na červen až září 2021.
Petr Zahálka

Rozdělení plánovaných termínů:
Průběh výkopových prací v jednotlivých ulicích je ovlivněn celou
řadou faktorů. Pro informaci vám předkládáme orientační plán, kdy
mají práce související s rekonstrukcí veřejného osvětlení
v následujících týdnech probíhat:
29.6. až 16.7. - výkopové práce v ulicích Pobřežní, Labská, Krátká a
částečně v ulici K Přívozu
26.7. až 13.8. - výkopové práce v ulicích Na Betonce, Hlavní,
U Vodárny
V průběhu prací bude docházet ke krátkodobým uzávěrám dotčených
ulic, které se stavební firma bude snažit zkrátit na realizační
minimum.

Sportovní a kulturní akce
Zájezd TJ Jizera – Zámek Osečany 12.6.

Po uvolnění podmínek koronavirových opatření jsme téměř po roce a půl mohli uspořádat zájezd. Zvolili
jsme trasu na Příbramsko, do obce Osečany, kde se nachází stejnojmenný zámek, postavený v 2. polovině
16. století. Po únoru 1948 se stal zámek majetkem státu, po roce 1989 zámek získalo v restituci 17
spoluvlastníků a v roce 2018 zámek zakoupili pánové Matěj Stropnický a Daniel Krejčík ve zdevastovaném
stavu. S poutavým výkladem nás zámkem provedli, seznámili s jeho historií a svými plány. Po prohlídce
jsme prudkým stoupáním lesní cestou vyšli k rozhledně Drahoušek, která byla postavena v roce 2004 na

stejnojmenném kopci 504 m n.m. Kdo vystoupal 168 schodů na vyhlídkový ochoz do výšky 32 m, otevřel
se mu krásný výhled do krajiny. Nenáročnou procházkou jsme sešli do obce Osečany, odtud jsme odjeli do
vesnice Chlum u Nalžovic na občerstvení a pak domů.
Jiřina Pešková

TJ Jizera Káraný
Byla zřízena emailová adresa k jednodušší
komunikaci tjjizera@karany.cz a od června
byly
spuštěny
webové
stránky
www.tjjizerakarany.cz, kde můžete najít
všechny
potřebné
informace
ohledně
plánovaných akcí a vše kolem TJ. Na kurtech
probíhají individuální lekce tenisu pro děti s
Janou Jánskou, v neděli se od 17h hraje
volejbal. Byly zahájeny lekce zdravotního
cvičení a jógy na hřišti, jak počasí dovolí.
Podrobný rozpis cvičení najdete na webu TJ.
Sportovní areál je vám plně k dispozici včetně
občerstvení. Pro rezervace nebo pronájem
kontaktujte
správce
pana
Fabíka
tel. 602 227 673

Káranské léto
Co je v plánu na letošní letní sezónu?
Přinášíme vám stručný přehled připravovaných akcí:

12.-16.7.
19.-23.7.
24.7.
31.7.
31.7.
2.-6.8.
2.-6.8.
16.-20.8.
16.-20.8.
20.8.
21.8.
28.8.
28.8.
29.8.

Letní kemp Sportacademy pro děti od 6 do 15 let
Taneční workshop s Julií
Memoriál Oldřicha Křivánka
Klobouková párty na hřišti
Letní Hasičská Zábava
Taneční workshop s Julií
Volejbalová škola s Mirkou a spol.
Letní kemp Sportacademy pro děti od 6 do 15 let
Výtvarná dílna s Dášou a spol.
Divadelní představení na hřišti 4 vraždy stačí, drahoušku - premiéra
Káranská 1000
Rozloučení s prázdninami Arádo
Divadelní představení na hřišti 4 vraždy stačí, drahoušku – derniéra
Dětský den na hřišti TJ Jizera Káraný
Alice Hodačová

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

20 let místních novin
Od prosince 1990 se ukázalo velmi potřebné a užitečné vydávat místní Zpravodaj Haló
Káraný, každý měsíc připravovaný Oldřichem Křivánkem. Ten nejen informoval o aktuálních
obecních událostech, ale vydatně přispíval i k vysvětlení
postupných kroků obnovující se správy obce v daných
materiálních a společenských podmínkách. Kromě toho
podporoval veškeré obci a lidem prospěšné společenské
aktivity lidí ve spolcích, ale také pátral po historii Káraného,
po změnách zdejší krajiny v průběhu staletí. Přestože se
tento místní plátek rodil ve velmi skromných podmínkách, tak
si díky své objektivitě, serióznosti a vlastivědnému obsahu
získal nejen zájem čtenářů místních, ale i uznání v celém
regionu.
Nejprve byl cca 6 let psán na běžném psacím
stroji a množen na obyčejné kopírce. Dělo se TO
tak, že rukopisy O. K. luštila a přepisovala paní
Jiřina Pešková, která jako aktivistka zdejší
tělovýchovy a kultury přidávala i své informace
z těchto oblastí. Následně od roku 1997 byl
Zpravodaj připravován O. K. již na počítači (ale
množen J.P. ještě na stejné kopírce), Po roce
2002 bylo využito vzácné nabídky zdejší
občanky a majitelky tiskárny paní Dr. Ivy
Vodákové, aby byl káranský Zpravodaj tištěn na
strojích v čelákovické tiskárně. Fakt, že
vydávání zdejších novin v této podobě (ale i na
internetu) si – díky obsahu i formě - udržuje
nejen podporu správy obce, ale zejména trvalý čtenářský zájem, dokládá, že jeho přípravu i
vydávání lze – po 20letech – posoudit jako činnost obci velmi užitečnou i prospívající.
Přiložené obrázky naznačují i dokládají nejen vyvíjející se formu místních novin, ale i
obsahovou stránku tohoto užitečného místního plátku.

Co dále ještě správa obce podporovala, nebo sama organizovala?
- Vytvářela podmínky pro co nejoptimálnější provoz zdejší obecní knihovny i jejich obětavých
knihovníků manželů Šrumových, a to nejen kultivovaným prostorem knihovně vymezeným, ale
i významnými částkami k oživování a obohacování zdejšího knižního fondu.
- Pořádala setkávání seniorů, ekonomicky podporovala společné výlety, zájezdy do divadel,
besedy se sportovci, besedy o zdejší historii, a jiné.
- Podpořila slavné masopustní průvody pořádané hasiči a TJ, které byly záležitostí celé obce
i regionu. I když tyto nevšední společenské události, proslavující Káraný v letech 1991 – 6
zmiňuji i v kapitolách zejména hasičských.
Zpravodaj Haló Káraný vydává OÚ Káraný pod číslem MK ČR E 10281. Texty, fotografie: kolektiv Obecního úřadu Káraný. Koordinace vydání: P. Zatloukal

Pro obec Káraný sponzorsky tiskne Iva Vodáková - grafické studio a tiskárna, Čelákovice, Na stráni 1301 www.durabo.cz

