Květnem nás provázelo počasí, které by spíše patřilo
do aprílových statistik. Příroda je celkově o pár týdnů
opožděná. Chladno, časté přeháňky, které občas
vystřídalo příjemné sluníčko. V uplynulých letech
všichni žehrali na rekordní sucha. Nyní nám
hydrologové opatrně sdělují, že na řadě míst se
vláhové deficity podařilo významně snížit. Vyhráno
však není – holé pláně, místo lesů zlikvidovaných
kůrovcem, jsou na sucho náchylné a maličké, nově
vysazené, stromky půdu před sluncem nezastíní.
Protože i káranské borové lesy nyní velmi prořídly,
uvidíme, co bude v létě.
Konec května přinesl novou naději. Většina dětí se konečně mohla opět podívat do škol, očkování se začíná
rozjíždět a lidé se pomalu vrací do práce. Obchody, služby, školy, sport nebo kultura jsou stále svázány
celou řadou pravidel a omezení, ale už se konečně něco pozitivního děje. Zatím byli všude jen „covid
pozitivní“ pacienti. Doufejme, že se vždy bohatý, káranský kulturně-společenský život, rychle restartuje.

Květen v Káraném
Květen se na obecním úřadu nesl ve znaku telefonátů i osobních dotazů „Proč nám nevyvezli popelnici?“.
Kromě toho, že se svozové firmě pokazil stroj a museli dorazit do Masarykovy ulice ještě jednou, odpověď
zněla „A máte nalepenou známku?“.
Do konce dubna mají být uhrazeny všechny poplatky týkající se odpadu komunálního i biologického.
Spousta zapomnětlivců dokonce měla zaplaceno, ale pro známku si z nějakého důvodu nedošla. Bohužel
je stále hodně poplatníků, u kterých stále evidujeme nedoplatek. Proto připomínám, že poplatek pro rok
2021 je 744 Kč za občana nebo nemovitost, v platnosti jsou desetimístné variabilní symboly. Během května
budeme ještě tyto platby připomínat, ale od června má obecní úřad možnost neplatičům poplatek zvýšit na
trojnásobek.
Odpad je na jaře vždy velkým problémem. Biokontejnery v ulici Hlavní se vrší a jsou pravidelně vyváženy.
Začal i pravidelný odvoz velkoobjemového odpadu i přesto si někteří nepřizpůsobiví občané odloží svůj
objemný odpad na stanovišti kontejnerů s myšlenkou „oni to zařídí“. Ano zařídí, ale prodražuje to poplatky
nám všem.
Po zkušenostech s prvním svozem bychom vás chtěli požádat, abyste se snažili svůj velkoobjemový odpad
objemově zmenšit. Tedy například skříně a regály rozebrali, do kontejneru se tak vejde více věcí a uspokojí
se tak více občanů.
Nejbližší svozy proběhnou 29.5. na místě „U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU“ a „GRADO“ od 8 do 11 hodin
a 12.6. na místě „ARADO“ a „POD HÁJOVNOU“ Další svozy budou následovat sledujte stránky
www.karany.cz nebo Hlášení rozhlasu.
Barbora Krejčí

Rekonstrukce silnice ze Staré Boleslavi
Začátkem června bude příjezd do Káraného významně omezen. Vestecká ulice ze Staré Boleslavi až na
začátek obce Nový Vestec projde zásadní rekonstrukcí. Řidiči, proklínající asfalt plný děr a výmolů, jež
spolehlivě ničil jejich automobily, se tak konečně dočkají nového povrchu. Nebude to ovšem bezbolestné.

Čekají nás zhruba dva měsíce dlouhého popojíždění v kolonách před semafory. Vzhledem k nemožnosti
ustanovení nějaké objízdné trasy budou totiž opravované úseky průjezdné pouze kyvadlově.
Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (www.ksus.cz). Vlastní práce bude
provádět firma COLAS CZ, a.s. Podrobné informace k dopravním omezením najdete rovněž na
www.bezpecnebrandysko.cz/rekonstrukce-ul-vestecka-7-6-31-7-2021/
Plánovaný průběh rekonstrukce:
1.ETAPA
7.6.2021 - 4.7.2021 = úplná uzavírka
2.ETAPA
7.6.2021 - 20.6.2021 = částečná uzavírka
3.ETAPA
21.6.2021 - 4.7.2021 = částečná uzavírka
4.ETAPA
5.7.2021 - 25.7.2021 = úplná uzavírka
5.ETAPA
5.7.2021 - 18.7.2021 = částečná uzavírka
6.ETAPA
26.7.2021 - 31.7.2021 = částečná uzavírka

Odpověď na logickou otázku Kdy (a zda vůbec) bude oprava komunikace pokračovat dále až do
Káraného? zatím neznáme. Uvedená komunikace ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (KSÚS) totiž prochází celým Novým Vestcem i Káraným a končí až v ulici Václavská. Tato část

silnice by rekonstrukci již také potřebovala, ale zatím se o její opravě nemluví. Něco nám však může
napovědět nejnovější dopravní opatření v ulici Na Betonce. Ta byla zmíněnou Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje čerstvě osazena značkami „Nerovnost vozovky“ a „Nejvyšší dovolená rychlost
30 km/h“. Z toho můžeme odvozovat, že tímto je ze strany KSÚS problém drncající Betonky „vyřešen“.
PZ

Sportovní a kulturní akce
Májka
Neodmyslitelně ke květnu čili máji patří vztyčení májky. Naši hasiči si dali
velikou práci s postavením již čtvrté májky. Stavěli ji v sobotu 1.května, jak
tomu velí tradice. Nejdříve bylo třeba vybrat vhodný strom, pokácet ho a zbavit
kůry. To vše se odehrálo již v lese. Poté májku hasiči přivezli na místo usazení,
před OÚ. Následovalo navlečení věnce, zdobení pentlemi, a nakonec ukotvení
a vzpřímení májky. Vše probíhalo bez jakékoli techniky, a i když to dalo zabrat,
nakonec se podařilo májku vztyčit. Musím vyzdvihnout um našich hasičů,
protože chvílemi jsem opravdu místo focení koukala s ústy dokořán. Sice se
májka stavěla již počtvrté a léty praxe se nějaké vychytávky už objevily, ale
stejně je to opravdu náročné. V poslední fázi vzpřímení pomáhali jistit lana i spoluobčané jedoucí okolo
z cyklo výletu. Když teď půjdete okolo, už budete vědět co úsilí a času pro nás hasiči obětují. Toto je totiž
aktivita, která není součástí hasičského poslání a přesto nám tuto tradici hasiči udržují. MOC DĚKUJEME,
že jste si našli čas a postavili nám krásnou májku.

TJ Jizera Káraný
Konečně došlo k částečnému uvolnění covidových opatření a proto mohlo dojít k již tak očekávanému
otevření areálu TJ Jizera Káraný. Trvalo to dlouho, ale bohužel pro spolková sportoviště platí mnohem
přísnější opatření, než pro veřejná hřiště. Takže to opravdu dříve nešlo. Nyní už je hřiště otevřeno
veřejnosti, taktéž občerstvení a klubová zahrádka. Ale TJ celou tu dobu nezahálela. Podařilo se
rekolaudovat klubové zázemí s šatnami a sprchou. V náročných podmínkách a za dodržení všech
nařízených vládních opatření se uskutečnila i brigáda na hřišti. Proběhla v několika fázích v povoleném
počtu osob. Uklízel se areál po zimě a zároveň se i renovovalo a natíralo co bylo třeba. Také volejbalové
hřiště bylo upraveno, za dodržení stejných pravidel. Firma Sport
Technik Bohemia nám opět provedla potřebnou úpravu kurtů a
fotbalového hřiště. Byla zřízena emailová adresa k jednodušší
komunikaci tjjizera@karany.cz . Od června plánuje TJ spustit webové
stránky www.tjjizerakarany.cz, které jsou teď ve finální fázi přípravy.
Na kurtech probíhají individuální lekce tenisu pro děti s Janou
Jánskou. Na prázdniny je plánovaná volejbalová školička v termínu
2.- 6.srpna od 16. do 18. hodin. Byly zahájeny lekce zdravotního cvičení na hřišti, jak počasí dovolí.
Podrobný rozpis hodin najdete v příštím čísle, na hřišti a od června také na webu TJ. Valná hromada TJ se
připravuje, informace se dozvíte stejnou formou a včas, jakmile stanovíme datum. Sportovní areál je Vám
plně k dispozici včetně občerstvení. Pro rezervace nebo pronájem kontaktujte správce, pana Fabíka, tel.
602 227 673

Káransko – Vestecká čarodějnická stezka
Stezka proběhla od pátku 30.dubna do neděle 16.května. Vedla malebnou krajinou
podél řek Jizery a Labe. Děti se z úkolů dozvěděly o tradici pálení čarodějnic. Všichni
účastníci s vyplněnou tajenkou si mohou své odměny vyzvednout na příslušném OÚ.
Věříme, že nám teď rozvolněná opatření umožní pořádat pro děti i dospělé společné
venkovní akce. Moc se na Vás těšíme a děkujeme za přízeň.
Alice Hodačová

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

K činnosti zdejšího Červeného Kříže (ČČK)
V tomto

stručném

přehledu

spolkových

aktivit, nelze přehlédnout ani užitečnou
činnost tohoto káransko-vesteckého spolku,
vedeného

předsedkyní

paní

Danou

Chramostovou (foto vpravo), jednatelkou Dr.
Šárkou Menclovou a hospodářkou Květou
Vaňkovou. Jeho náplní je nejen organizování
přednášek o zdravotní problematice, o první
pomoci,

a

pořadatelská

spolupráce

při

společenských akcích v obci. Díky nevšední aktivitě Zdeny Patzelové
z Nového Vestce (foto vpravo níže) jsou pořádány velmi oblíbené
zájezdy do divadel, za památkami, exkurzemi a jinými zajímavostmi.
Za tuto obětavou činnost byla v r. 2010 vyznamenána v parlamentu ČR
pamětním listem. I díky její aktivitě je zdejší organizace ČČK vnímána
obyvatelstvem jako velký přínos pro obohacení zdejšího společenského
života.

Další činnosti kultivující život v Káraném i vztah lidí ke své obci

( foto O. K.)

Kromě toho, že správa obce vydává tiskoviny, propagující obec, její krajinu i historii, pořádá
také společenská setkání občanů při oslavách výročí existence obce, svátečně laděná
předvánoční setkání a divadelní představení skupiny kolem manželů Krausových, vánoční trhy,
vítání občánků, přednášky a další. Významná je aktivní organizátorská spoluúčast řady občanů.
O tom svědčí i uvedené doprovodné fotografie.
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