Vánoce a konec roku se nesl v teplém duchu „Vánoc
na blátě“. Kolem Silvestra se teploty blížily až
k 15ºC. První polovina prosince však přinesla
sněhovou nadílku, která i v naší Polabské nížině
nějakou dobu vydržela. Radost udělala dětem,
z nichž část opět různě přecházela na on-line výuku,
do karantény nebo dokonce do izolace. Výhoda
života na vesnici, kde má většina lidí svoji zahradu a
za humny les, se v době covidových restrikcí
projevuje jejich, o něco snazším, zvládáním. Sníh a
mráz ovšem naopak dělá vrásky těm, kteří nemají
vlastní les, protože ceny elektrické energie, plynu a
vytápění celkově strmě rostou. Díky tomu a
současnému masivnímu zdražování vlastně všeho, se inflace dostává na dlouho nevídanou úroveň. Koncem
prosince jmenovaná nová vláda to tak rozhodně nebude mít jednoduché a občané s ní.

Novinky k odpadům v roce 2022
Co nám přinesl konec roku? Jak jsme si vedli v naší obci v odpadech? Proč je poplatek dražší, i když jsme
statečně třídili?
V roce 2021 začal platit zákon č. 541/2020 Sb. a díky němu se v roce 2021 musela změnit „odpadová
vyhláška“. Zastupitelstvo obce tedy na svém posledním jednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která nahrazuje Obecně závaznou
vyhlášku obce č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a také navazující Obecně závaznou vyhlášku obce Káraný č. 2/2021, o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Co se vlastně změnilo? Systém odpadového hospodářství byl ve vyhlášce povinně rozšířen o sběr jedlých
olejů a možnost podnikatelů zapojit se do systému třídění. To jsou ale položky, které normálního občana
příliš neovlivní, protože sběr olejů již probíhá, a to na sběrném místě u vodárny a u obecního úřadu.
Změna, která ovlivní naše obyvatele je tedy hlavně v poplatku. Byla možnost přejít na platbu poplatku za
kilogram odpadu nebo litr. Pro obec, kde každý má svou nádobu je to ideální. Například u vybírání poplatku
za objem odloženého odpadu si občan kapacitu objednává na osobu a měsíc a to maximálně 60 l na osobu
(ve čtyřčlenné domácnosti to odpovídá 120 l nádobě vyvezené jednou za 14 dnů). A zaplatí za to max 1 Kč
za 1 litr (tedy opět vztaženo na čtyřčlennou domácnost je 2880 Kč za rok). Bohužel tento systém nastavit
v Káraném nelze. Protože systém musí být v obci jednotný a nelze kombinovat systémy na nemovitost či
osobu se systémem na objem či váhu. Kromě nemovitostí s nádobami (intravilán) se na katastru naší obce
vyskytuje přes 850 nemovitostí, které vlastní nádobu mít nemohou. V chatových osadách, kde je problém
projet osobním autem, nemohou být u každé nemovitosti jednotlivé nádoby, svozová firma by je nemohla
obsloužit.

Proto jsme museli zůstat u systému vybírání poplatku na
hlavu/nemovitost. U tohoto poplatku obci ubyla
povinnost vypočítávat poplatek ze dvou složek, tedy
z nákladů na směsný a tříděný odpad. Jediné, čím je obec
limitovaná, je maximální výše poplatku a to 1200 Kč na
osobu a rok.
My přesto chceme vycházet z nákladů na odpady, aby byl
poplatek, co nejvíce spravedlivý a obec nenesla tyto
náklady na sobě.
Náklady za směsný komunální odpad za rok 2021 činily
839 215 Kč, což je téměř o 40 000 Kč více než v roce
Káranský kalendář r. 2022 k zakoupení za 130,2020. Náklady za tříděný odpad jsou za rok 2021 celkem
ve výši 1 090 995 Kč. Oproti roku 2020 se částka nepatrně snížila. Nárůst u směsného odpadu je v počtu
svezených nádob. I když čipový systém nefunguje, tak svozová firma počítá při druhém měsíčním svozu
vyvezené nádoby. Tento počet je zdvojnásobený, a to je to číslo, které je pak následně fakturováno. Je tedy
důležité třídit a přesouvat odpad do třídících nádob. Stále je zde patrný vliv pandemických opatření, kdy
lidé pobývali více v domácím prostředí a tvořili zde více odpadu. Na poplatcích bylo vybráno 1 196 680
Kč, obec dotovala náklady na odpady v loňském roce částkou přes 398 tis. Kč.
Pro výpočet poplatku na rok 2022 byla použita celková suma nákladů roku 2021 - 1 930 210 Kč snížená o
přijaté platby (EKO-KOM, a.s. - placené služby) vydělena počtem občanů trvale žijících a objektů bez
trvale žijící osoby. Nově je základní poplatek 1 050 Kč. Při tomto nastavení poplatku by obec neměla na
systém doplácet. Ale protože všechny komodity na trhu stoupají, tak nás postihlo i navýšení cen svozů a
také skládkovacího poplatku. Proto obec počítá s tím, že na systém ve finále přece jen něco doplatí.
Vše záleží na tom, kolik se vytřídí položek, které nám pak zpětně vrátí EKOKOM, a.s.. Dále záleží na využití skládkovacího poplatku. Na skládku je za nižší
sazbu umožněno uložit pouze 200 kg odpadu na trvale žijícího občana, nepočítá se
bohužel s tím, že v objektech bez trvale žijících se také produkuje odpad, což Káraný
opět znevýhodňuje. V našem případě se pohybujeme stále nad 450 kg na občana.
To je opravdu vysoká meta snížit tuto hodnotu na 200 Kg. Můžeme jen znovu
apelovat, aby všichni občané i chataři třídili a omezovali odpad ukládaný do komunálních popelnic a
černých kontejnerů, ale hlavně už na počátku pořizování všeho přemýšleli o tom, co opravdu potřebují a
zda nelze stejnou komoditu pořídit např. bez obalu. Dále je důležité při nákupu nových věcí využívat
zpětného odběru, který musí mít obchodníci v nabídce. Například u velkých spotřebičů, pneumatik atd.
Pořád se snažíme systém sběru odpadů vylepšovat. Je to sice náročné, ale máte možnost vytřídit prakticky
vše. Nově přibyla i možnost odběru starého velkého elektrospotřebiče. Prozatím je toto nutno předem
domluvit na obecním úřadě, ale odběr lze pak zajistit i o víkendu. Žádáme, abyste tuto variantu
upřednostnili před zanecháním staré lednice, televizoru či bojleru na místech, které tomu nepřísluší.
Budeme se i nadále snažit zlepšovat služby pro třídění a doufat, že je budete stále více využívat.
Barbora Krejčí

Výzva čtenářům:
Vážení čtenáři, rád bych Vás touto cestou požádal o spolupráci. K
připravované knize o Gradu sháním historické dokumenty od 20. do 80. let.
Máte staré fotografie, pohlednice nebo jiné dokumenty vztahující se k této
lokalitě? Pokud jste ochotni je pro potřeby knihy zapůjčit, kontaktujte mne
prosím na telefonu 736417031 nebo na email: martin.dolejsky@celmuz.cz.
Děkuji. PhDr. Martin Dolejský, kurátor Městského muzea v Čelákovicích.

Na přelomu listopadu a prosince došlo správcem toku k pročištění koryta řeky Jizery kolem
mostu z N. Vestce, aby se při větších průtocích vody zlepšil její odtok a snížilo riziko záplav.

Sportovní a kulturní akce
Vánoční čas je velmi speciální doba pro každého z nás. Je čas se na chvíli zastavit a užívat si společně
prožité chvíle v kruhu rodinném a v blízkosti přátel i
všech lidí dobré vůle.
Stejně jako v roce 2020, tak i letos nám covidová
opatření zhatila všechny adventní akce. Vánoční trhy,
rozsvícení vánočního stromu i Mikulášská pro děti, vše
bylo zrušeno. Tak snad příští rok už se dočkáme
společně prožitých chvil a vánoční atmosféry při těchto
tradičních akcích. Jediná akce, která se uskutečnila, byl
pochod ke svátku světla svaté Lucie a Adventní stezka.

Svatá Lucie – svátek světla
Za dodržení všech příslušných vládních opatření
spojených s epidemií Covid 19, se rodiny sešly před OÚ
Káraný a průvod vyrazil tradiční cestou ukončenou u
Labe, kde byly vypuštěny světýlka po proudu řeky a vše
zakončil krásný ohňostroj, který ke svátku světla patří.
Byl to kouzelný podvečer, hlavně pro děti.

Adventní stezka
Protože nebylo možné uskutečnit tradiční veřejné
rozsvícení vánočního stromku naproti úřadu, byla
zvolena alternativa v podobě adventní stezky. Ta měla
za úkol pobavit a poučit o vánočních tradicích a dopřát společný čas rodičům a
dětem pohromadě. Procházka naší okolní krajinou a přírodou je vždy dobrá
alternativa, ale ještě k tomu poučná a zábavná. U OÚ na děti čekal „ Ježíškův
box“ na dopisy a přáníčka. Trasu bylo možno projít od 3.12.2021 do 6.1.2022.
Každý, kdo ji prošel a vyluštil tajenku dostal malý dárek. Všichni si to náramně
užili. Děkujeme za přípravu.
Všem přeji úspěšný vstup do nového roku 2022, pevné zdraví a dobrou náladu. Stejně jako loni přeji
všem ať je rok 2022 pro všechny svobodnější a aktivnější. Věřme, že bude líp.
Alice Hodačová

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

Vývoj obce byl v jednotlivých etapách rozdílný
Samozřejmě, že celý ten zdejší historický vývoj nemohl - s ohledem na změny systémů i podmínek probíhat rovnoměrně, tedy lineárně pouze směrem vzhůru, ale logicky měl, má a možná bude mít i
v budoucnu své výkyvy.
Probíhá to zřejmě tak, jak život sám přináší do života každému člověku,
každé rodině, nebo i celým státům v průběhu staletí. (Foto: Oldřich Křivánek)

Přehled základních dat o území a osídlení
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 - 631
Z toho v produktivním věku 370
Průměrný věk 42
Počet trvalých obydlí cca 300
Počet rekreačních objektů 940
Rozloha 893 ha
Z toho lesní plochy 650 ha
Z toho vodní plochy cca 3 ha

Vybavenost obce:

je zde nová radnice s tělocvičnou, pošta, policie, moderní sportoviště, dobře
vybavená hasičská zbrojnice, je zaveden obecní vodovod, obec je plynofikována i odkanalizována, má
zajištěno spojení s okolím přes lávky a mosty.

Aktivní spolky:
TJ Jizera Káraný nabízí možnost tělovýchovy a sportu v zimě i v létě ve skvělém
prostředí, ale i společenské události, výlety, divadlo, dětské dny apod.

Hasiči s dobře vybavenou a vycvičenou zásahovou jednotkou, která jak v místě, tak i v okolí
pomáhá při likvidaci požárů, škod po povodních, vichřicích a jiných živelních pohromách. Také
se angažují ve společenských aktivitách jako plesy, pálení čarodějnic, pořadatelská pomoc
při společenských akcích apod.

Červený kříž se stará o zdravotní přednášky, zdravotní dohled při společenských
setkáních, zájezdy do divadel i na poznávací výlety.
Zpravodaj Haló Káraný vydává OÚ Káraný pod číslem MK ČR E 10281. Texty, fotografie: kolektiv Obecního úřadu Káraný. Koordinace vydání: P. Zatloukal
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