Počasí bylo v srpnu tak říkajíc průměrné – sluníčko
se střídalo s přeháňkami, občas se prohnala bouřka.
Ale prázdninová „okurková sezóna“ se rozhodně
nekonala. Kulturní akce, sportovní klání, rekreace,
turistika i klasické hospodské zábavy jakoby
doháněly to, co předchozí covid zarazil. Stejně tak
stavební a investiční ruch v celé obci – kompletní
rekonstrukce
veřejného
osvětlení,
výstavba
komunikace v nově vznikající obytné lokalitě za
Kárankou, dostavba mateřské školky, probíhající
přestavba bývalé sodovkárny…
Koronavirová situace se přes léto zase o něco více
zklidnila a pomalu se dále rozvolňují ochranná
opatření. Lehce přes polovinu Čechů je již proti koronaviru plně naočkována. V Káraném se jedná o mírný
nadprůměr – je zde naočkováno 55% trvale žijících občanů.

Nudili jste se o prázdninách? My moc ne
Prázdniny jsou časem odpočinku a klidu. Jediné, co máme řešit, jsou zabalená zavazadla na výlet nebo na
dovolenou. V kanceláři obecního úřadu se to ale hemžilo tabulkami, prohlášeními a dalšími dokumenty.
Přístavba mateřské školy byla zdárně zkolaudována, ale celé prázdniny se v ní ještě pracovalo na vadách a
nedodělcích. Následně mohl být dovezen nábytek a vybavení. Jeho instalace probíhá nyní. Současně
probíhá i schvalování navýšení kapacity v rejstříku škol, což je poněkud
zdlouhavý proces. Přesto na konci srpna proběhne zápis do nové třídy. Vydání
rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do mateřské školy bude podléhat schválení
změny v rejstříku a samozřejmě i příslušnosti k naší obci. Na konci srpna bude
ještě zrenovována zahrada, aby děti mohly již v září používat všechny herní
prvky. Rozšířené hřiště bylo oploceno včetně pozemku firmy Not Sure, s.r.o.,
která tento poskytla bezúplatně. Doufáme, že se tam dětem bude líbit.
Celé léto pokračují práce na rekonstrukci veřejného osvětlení. Je osazena většina nových sloupů a svítidel,
ale je potřeba ještě zrušit a zlikvidovat staré stožáry a světla. Po nich bude potřeba upravit vzniklé otvory
v dlažbě a zeleni. Dojde tedy k opravě chodníků a zatravnění ploch mimo dlažby. Jak jsme již uváděli, na
veřejné osvětlení jsme získali finance z MPO. Ale jen na uznatelné náklady. Nyní jsme k tomu ještě získali
782 tis. Kč od Středočeského fondu rozvoje venkova. Přijetí dotace schválilo zastupitelstvo obce na svém
srpnovém jednání.
Loni na podzim i přes veškerá omezení a restrikce a chladné počasí, jste
s námi a společností Sázíme stromy vytvořili švestkovou a dubovou alej
na konci Káraného směrem k hájence a dosázeli hlohy Na Betonce. Díky
tomu, že akce byla komunitní, mohli jsme zpětně požádat o příspěvek na

spotřebovaný materiál a projektové poradenství Státní fond životního prostředí v rámci Národního
programu Životního prostředí. Tento nám byl v červenci doručen na účet – 162 tis. Kč.
Díky tomu, že SFDI uznalo naši výsadbu, mohli jsme následně požádat
Středočeský Fond na podporu výsadby stromů o dar na následnou péči o tyto
vysázené stromy – 82,5 tis. Kč. Finance budou využity na péči a případnou dosadbu stromů.
I když jsme měli již zákulisní informaci, tak oficiální informaci jsme
obdrželi až v druhé polovině srpna. Státní fond dopravní infrastruktury
schválil poskytnutí finančního příspěvku ze svého rozpočtu na náš
projekt Chodník podél ulice Václavská za účelem zvýšení bezpečnosti
dopravy. Maximální výše příspěvku je 1,888.995 Kč, což představuje 76
% celkových uznatelných nákladů. Obec bude muset ze svého rozpočtu
přispět minimálně 565 tisíc. Vzhledem k tomu, že projekt obsahuje i
neuznatelné náklady, kterými je například odvodnění, náš podíl se přiblíží 1 mil. Realizace projektu se
předpokládá v průběhu příštího roku.
Jistě jste zaznamenali pohyb v lokalitě Z1 „za sámoškou“. Zde podle plánovací smlouvy má investor MH
Capital, s.r.o. vytvořit sítě a komunikaci pro novou zástavbu. Ke škodě vlastníků koupených pozemků se
tento proces zastavil. Vzhledem k soudním sporům probíhajícím mezi výše uvedeným investorem a
dodavatelem stavebních prací nebylo dokončení a předání infrastruktury obci vidět v reálných termínech.

S tím se ale nehodlali smířit majitelé pozemků, kteří by rádi postavili svůj domek v Káraném. Snahy
majitelů převzít práva a povinnosti z plánovací smlouvy byly pro obec nejčistším řešením, ale toto
nevyhovovalo investorovi. Byl to začarovaný kruh. Řešení našli sami vlastníci. Písemnou dohodou
s investorem podchytili možnost dokončení výstavby ve vlastní režii. Kolaudovat a předávat infrastrukturu
bude původní investor. Obec se dle plánovací smlouvy bude podílet na financování obrubníků a finální
vrstvy vozovky. Stejně jako vlastníci, kteří do dokončení díla vloží vlastní prostředky i obec má zvýšené
náklady. Původně se měly obrubníky dodělávat v roce 2017 a nyní je jejich cena vyšší. Přesto jsme rádi, že
tato lokalita ožila a blýská se na lepší časy, a na pozemcích vyrostou konečně domy, nejen plevel.
Barbora Krejčí

Sportovní a kulturní akce
Hasičská letní zábava, aneb opožděné čarodějnice 31.7.
Ani letos naši hasiči nezklamali a připravili pro nás letní zábavu. Již podruhé i s pálením čarodějnic, které
nebylo možno uskutečnit z důvodu koronavirových opatření v dubnu. Spojilo se příjemné s užitečným a
spálila se hromada klestí u Jizery. K tanci a poslechu hrála skupina KA-Ri-NA a hráli opravdu skvěle.

Občerstvení bylo zajištěno jako obvykle včetně
piva a limonády. Bylo možno si opéct i buřtíka na
připravených ohníčcích. Všem, kdo se zúčastnili
moc děkujeme a těšíme se na další setkání. Byl to
velmi příjemný letní večer. Děkujeme hasičům za
skvělou akci a jejich úsilí.

Příjemné dvě hodiny uplynuly a ženy se dobře
bavily. Děkujeme všem za účast.
Kytary na hřišti

11.8. si přišli na hřiště zamuzicírovat pánové na
kytary. Účast byla hojná.
Děkujeme za hudební zážitek.
Klobouková párty 31.7.

Káranská 1000

Klobouková párty se uskutečnila již pošesté a
jelikož počasí bylo příznivé, tak se konala opět na
terase hřiště v Káraném. Akci pořádala MS
Českého červeného kříže pro své členy a
příznivce. Pohlazením po duši bylo hudební
vystoupení paní Dáji Šimíčkové s doprovodem.
Libé tóny swingu nás doprovázely slunným
odpolednem. Nechyběla ani tombola a chladivé
občerstvení, které bylo v parném dni vítané.

Letos proběhl 6. ročník oblíbeného závodu
Káranská 1000, kterou pořádá Jindra Týč jr. ve
spolupráci s káranskými hasiči. Na start se
postavilo 30 účastníků z toho 15 mužů, 8 žen, 1
mladík a 6 dětí, ve stejné kategorii do 18 let.
Atmosféra byla skvělá, diváci fandili, seč jim síly,
plíce a hlasivky stačily. Vítězem v mužské
kategorii se stal stejně jako loni, David Tichý, ale
hned v závěsu za ním-opět stejně jako loni-doběhl

a dopil sám hlavní pořadatel Jindra Týč a já
myslím, že do třetice už to vyjde Jindrovi na
vítězství, protože mu to všichni moc přejeme. V
ženské kategorii vyhrála Renáta Šůsová a
v mládežnické Jakub Lubert.
Divadelní představení 20. a 28.8.
Divadelní představení 4 vraždy stačí, drahoušku
vzniklo na motivy známého filmu, ale jako
obvykle v káranském aranžmá. Na premiéru
přišlo hodně diváku a představení mělo velký
úspěch. Ještě máte šanci navštívit reprízu a
zároveň derniéru dne 28.8. Děkujeme všem za
nevšední zážitek. Byli jste skvělí…

Volejbalová školička
Ve dnech 2. – 6. srpna, v čase 16–18 hodin byla
opět připravena školka volejbalu, bohužel kvůli
počasí ji nebylo možné v pondělí 2. srpna zahájit.

V dalších dnech byla již zajištěna tělocvična a ve
středu opět kvůli dešti byla tato možnost využita.
Sportovní týdenní akci jsem připravila a pořádala,
také zajistila míče, Milan Kramarovič
volejbalovým základům učil, a to nadšence nejen
z řad dětí, ale i dospělých. S výukou pomáhali
jeho synové Matěj a Jakub, tréninkem provázeli
Terezka Rajtová, Dana Doudová a Mirek Fabík.
Ten také připravoval, spolu s Mirkem Smolíkem,
hřiště a zajistil suchou alternativu. Tréninků se
zúčastnilo 17 zájemců, nejstaršímu bylo 68 let a
nejmladší byla 6letá slečna. Všichni dostali
odměnu a pamětní list. Snad se všem akce líbila.
Mirka Linková
Výtvarná školička
2. ročník výtvarné dílničky pod vedením Dáši
Štěpničkové proběhl v klubovně a na terase hřiště
TJ v Káraném od 16 do 20.8. Skupinka slečen ve
věku 7-10 let se učila pracovat s různými
materiály, vystřihovat z papíru, malovat na sklo a
na textil. Povedené byly myšky na sýru, vyrobené
z krabiček na vajíčka a také pomalovaná trička.
Rodiče a prarodiče se přišli podívat na páteční
vernisáž všech výrobků a děti si je s pýchou
odnesly domů.
Šárka Menclová

Co nás ještě čeká?
Dětský den 29.8.
Tradiční dětský den plný soutěží a rozlučka s prázdninami pořádaná TJ Jizera Káraný na hřišti. Začátek 15:00h.
Valná hromada TJ Jizera
TJ Jizera Káraný Vás srdečně zve na Valnou hromadu, která se koná 2.9. od 18:00 hodin na hřišti. Tento
rok budou probíhat volby do výboru TJ! Občerstvení zajištěno.
Vestecké Melounobraní III.ročník
V pátek 3.9. od 17:00 hodin se koná III. ročník melounobraní na návsi v Novém Vestci. Budou melounové
drinky jako loni, a večer k tanci a poslechu zahrají Pády.
Výlet do Botanické zahrady Praha Troja 8.9.
Výlet bude zahrnovat vstupné, prohlídku zahrady s průvodcem, návštěvu skleníku Fata Morgana a
prohlídku vinice. Končíme ochutnávkou vína v místní vinotéce, sklizeného na této vinici. Přihlásit je možno
u paní Peškové tel. 739 076 518
Cvičení na hřišti - přijďte si s námi zacvičit
Na hřišti probíhá cvičení. Scházíme se pravidelně v úterý a pátek od 18:00 hodin, v neděli od 9:00 hodin.
Pro členy TJ Jizera Káraný zdarma pro nečleny je poplatek za jednotlivou hodinu u cvičitele /cvičitelky,
platí se na místě. Více informací u paní Šárky Menclové tel. 607 70 40 88 a u správce, pana Miroslava
Fabíka, tel. 602 227 673.
Nedělní volejbal od 17:00 hodin
Každou neděli od 17:00 hodin si můžete přijít zahrát volejbal na nově upravené hřiště vedle areálu hřiště
TJ Jizera Káraný
Alice Hodačová
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

