Říjnové ranní přízemní mrazíky již definitivně
zahájily topnou sezonu, která je letos okořeněná o
extrémní růst cen veškerých energií. Ceny plynu i
elektrické energie stoupají pro spotřebitele napříč
celou Evropou v desítkách procent. Někteří
významní distributoři dokonce krachují pro
neschopnost plnit dodávky odběratelům. Vlády se
bojí mrazivé zimy a vymýšlejí na poslední chvíli
nouzová řešení, která mají energetickou krizi zmírnit.
Když jsme v roce 2000 budovali ze Záp do Káraného
plynovod, tak jednou z hlavních myšlenek bylo
zlepšení ovzduší v obci v zimním období. Pálení
nekvalitního paliva či dokonce odpadu velmi
negativně ovlivňovalo káranské životní prostředí. Pokud se naplní předpovědi, že ceny plynu a elektřiny
stoupnou dokonce v násobcích dřívějších cen, tak můžeme očekávat, že nás v zimě bude opět dusit štiplavý
dým z některých komínů.
Po vyhroceném závěru předvolební kampaně proběhly volby s těsnými a poměrně překvapivými výsledky,
ale zároveň s poměrně pohodlnou „koaliční“ většinou v parlamentu. Co bude dál v situaci, kdy prezident
leží v těžkém stavu v nemocnici a podle posledních informací bude pravděpodobně zbaven pravomocí? To
ukáží nadcházející týdny a v následujících zpravodajích se o tom vždy kronikářsky krátce zmíníme.

Babí léto
Říjen byl v Káraném na počasí velmi příznivý. Po ránu byla sice zima, že jste občas museli oškrabat okna
na autě, ale odpoledne vykouklo slunce a bylo na tričko. To přálo Strašidlovačce i akci Čistá řeka Jizera.
Stále se nám vrací téma odpady. Obec Káraný se snaží motivovat ke třídění. V obci jsou umístěny nádoby
na plast, papír, tetrapack, sklo, kov i olej. Hliník se může odevzdávat v MŠ a donedávna se tam
soustřeďoval drobný i velký elektroodpad. Vzhledem k tomu, že v areálu mateřské školy už není prostor,
hledali jsme náhradní řešení. Obec Káraný uzavřela smluvní vztah s firmou REMA systém, a.s. na zřízení
místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Při nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen
vzít zpět starý spotřebič. Pokud k tomu z nějakého důvodu nedojde, budou mít občané možnost vyřešit toto
prostřednictvím sběrného místa. Systém, jakým způsobem bude sběr probíhat se ještě ladí. V současné době
bude nejlepší kontaktovat obec na emailu obec@karany.cz a domluvit se na termínu, kdy budete moci svůj
spotřebič odevzdat. Následně bude odpad převzat v místě ČOV. Jedná se o velké spotřebiče jako televizory,
lednice, mrazáky, boilery atd. Drobné elektro a baterie je možno odevzdávat na obecním úřadě.
Letos se úklidu Čistá řeka Jizera zúčastnilo jen 15 lidí. Přesto se podařilo nasbírat 15 plných pytlů odpadu
podél Jizery od Komářího vrchu až po soutok s Labem. Řekla bych, že situace se za roky
zlepšila, ale spíše jen proto, že se pár dobrovolníků pravidelně sejde a uklidí po ostatních.
Historický odpad se již vysbíral a teď je to vždy jen to, co bezohlední lidé „ztratili“ v průběhu
jednoho roku. Děkuji všem zúčastněným za jejich ochotu pomoci.

V průběhu listopadu započnou práce na úpravě veřejného prostranství kolem obecního úřadu. Práce budou
probíhat až do ledna, protože objednací lhůty na některé prvky mobiliáře se protáhly na více než 10 týdnů.
Změní se postavení stojanů na kola a laviček. Dojde k výměně vegetace. Zůstanou jen vzrostlé hlohy. V
rámci toho již došlo k přesunu
automatu na vodu. Jeho
dosavadní
umístění
bylo
poněkud nešťastné. Žízniví
zájemci
o
vodu
totiž
zastavovali zpravidla přímo
před automatem, a tedy
v místě, kde nedodržovali
zákonný odstup od křižovatky
a bránili výhledu řidičům
vyjíždějícím z ulice K Přívozu.
Původní místo bude v příštím
roce zrekultivováno a bude tam
vysazen živý strom pro vánoční zdobení. Celkové náklady na obnovu veřejného prostranství po zvýšení
cen prakticky všeho, jsou 490 tis. Kč. Podařilo se nám získat dotaci 367 tis. Kč od
Státního zemědělského intervenčního fondu, která činí 75% celkových nákladů.
Realizaci bude provádět firma pana Tomáše Nového.
Ze stejného fondu SZIF jsme získali 170 tis. Kč na podporu spolkové činnosti. Pro potřeby našich spolků
bude pořízeno vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v minimální hodnotě 213 tis. Kč. Příspěvek SZIF
je 80 %. V současné době již máme nakoupené party stany o rozměrech 3x3 m a 3x6m vždy po dvou
kusech. Jejich využití prověříme snad o vánočních trzích. Dalším bodem bude osvětlovací technika pro
naše ochotníky a třeba i pro jiné akce.
Barbora Krejčí

Resuscitace středu obce
Desetiletí ležely pozemky v samém srdci obce ladem. Obec dlouhodobě usilovala o získání největšího
z nich, který zabíral téměř ¼ plochy. První snaha byla vedena s Pozemkovým úřadem ČR, který v tu dobu
tento pozemek vlastnil. Pozemkový úřad však, i přes žádost Obce Káraný, pozemek převedl na Magistrát
hlavního města Prahy. Měl být určen jako záloha na případné rozšíření vodárny. Když se vedení obce
podařilo zajistit vyjádření všech dotčených orgánů i organizací, že vodárna pozemky nehodlá v budoucnu
využívat, začalo jednání s pražským magistrátem o možnosti převodu tohoto pozemku do vlastnictví obce.
Ve hře byla nejprve varianta směny za pozemky, které vlastnila obec a využívala je vodárna. Náročná
jednání s magistrátem probíhala od roku 2005 a přes průběžné pozitivní posuny (znalecké posudky, jednání
o cenách, podmínky využití, stanoviska úřadů atd.) vedení Prahy směnu v roce 2007 zamítlo a chtělo
pozemek prodat. Nakonec Praha v roce 2008 vypsala i přes náš nesouhlas veřejnou soutěž na prodej. Obec
Káraný bohužel neměla takové možnosti, jako
zúčastněné realitní společnosti a tak byla obec
v soutěži přeplacena. Obecní projekt rozvoje
centra naší obce byl tedy zastaven. Co bylo jeho
záměrem? Obec plánovala postavit mateřskou
školku s velkým dětským hřištěm i pro veřejnost.
Dále polyfunkční dům zahrnující bezbariérový pečovatelský dům pro seniory a prostory pro drobné služby.
Veškerá tato výstavba, včetně komunikací a ostatních nutných investičních nákladů, by byla uhrazena
z prodeje části pozemků určených jako stavební parcely. Ty by obec prodávala již zainvestované a za
běžnou tržní cenu.
V roce 2011 se nakonec vedení obce podařilo zdarma získat od realitní společnosti vhodný sousedící
pozemek, spolu s finančním příspěvkem ve výši téměř 50% ceny stavby, potřebný na výstavbu mateřské

školky. Od budoucích stavebních parcel byla také oddělena a obci bezplatně předána část na páteřní
komunikace. Pozemek samotný však až do roku 2016 ležel ladem (probíhala projektová příprava,
zajišťování financování a stavební řízení).
Část byla zarostlá někomu sympatickým březovým náletem, většina jen travou a plevelem. Tento stav
vyhovoval nejen drobnému zvířectvu, ale také lidem, kteří ve skrytu náletových dřevin „těžili“ písek, dřevo
nebo ukládali tuny různého odpadu. Společná investice, na níž se jednotliví
majitelé domluvili s hlavním investorem a zároveň s obcí, byla sice v roce
2016 majiteli zafinancována a zahájena, ale pro soudní spory hlavního
investora s dodavatelskou firmou
následně zastavena. Od té doby byl
celý projekt v kómatu a chvílemi se
zdálo, že se „srdce obce“ nepodaří
r. 2016
oživit. Věc komplikovala délka
soudních jednání, složitost situace i velké množství vlastníků, kteří se navíc v průběhu doby měnili.
Nakonec se v r. 2020 majitelé pozemků dohodli, že oželí původně zaplacené statisíce korun a zaplatí
společně dalších několik milionů jako nutné investice do inženýrských sítí, terénních úprav, likvidace
navezených odpadů a výstavby místní komunikace, aby se situace konečně pohnula z mrtvého bodu. Za
tímto účelem bylo založeno společenství vlastníků, které spravuje peníze vybrané od jednotlivých majitelů
pozemků, komunikuje s obecním úřadem, právníky a dodavateli stavebních prací. Přestože současná
pandemická situace, společně s kritickým nedostatkem stavebních materiálů, náročnou realizaci ještě dále

zkomplikovaly, práce významně pokročily. V minulých dnech již proběhlo propojení vodovodu a
kanalizace na obecní systém. Nyní se dokončují finální úpravy komunikace. Následovat budou jejich
jednotlivé kolaudace, aby mohli majitelé začít po dlouhých letech žádat o stavební povolení na své rodinné
domy. Až Obecní úřad Káraný získá příslušnou dotaci, tak bude v páteřní komunikaci vybudován také
plánovaný chodník. Poté bude tato ulice, která již má své schválené pojmenování Okružní, konečně
kompletní. A střed obce ožije.
Petr Zatloukal

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby už řadu lidí poněkud obtěžují. Když vezmeme, že
chodíme k volbám do zastupitelstev obcí, do krajských
zastupitelstev, do Senátu, do Parlamentu, prezidentským
volbám nebo volbám do Evropského parlamentu, tak má
člověk trochu pocit, že se politici jen snaží zalíbit voličům,
protože máme skoro stále „před volbami“. Na vlastní práci
jim pak nezbývá tolik času a do nepopulárních věcí se raději
ani nepouštějí.

Volební účast tak nebývá zrovna závratná. Letošní volby byly po dlouhé době spíše výjimkou. Poměrně
vyhrocená předvolební kampaň a celková situace ve společnosti tentokrát zvedla ze židle celkem 65,43%
oprávněných voličů. Přímo v Káraném šlo volit dokonce celých 70,3% voličů.
Politici nám nyní slibují „změnu“. Budeme doufat, že to bude změna k lepšímu i přestože celosvětová
ekonomika stále nefunguje dobře a ceny všeho doslova letí vzhůru napříč kontinenty.

Sportovní a kulturní akce
Cyklovýlet 2.10.
Cyklovýlet pořádaný Motosportclubem
Policie České republiky ve spolupráci s
TJ Jizera Káraný se letos konal za
slunečného počasí. Start i cíl byl na
hřišti. Součástí vyjížďky bylo splnění
testů s otázkami ze silničního provozu
a úkoly během trasy dlouhé 20 či 30
km. Pro vítěze jednotlivých kategorií
byly připraveny krásné poháry,
všichni účastníci obdrželi drobné
dárky. Občerstvení zajistil pan Miloš
Hájek.
Sportovní
dopoledne
pokračovalo kulturním odpolednem se skupinou Krásy z Prahy, která zde vystupovala již potřetí. Pěvecké a
hudební kousky byly oživeny stepařským vystoupením mistra Evropy Marka Chytry. Sobota na hřišti byla
tedy povedená a všichni účastníci si tento podzimní den pochvalovali.
Šárka Menclová

Strašidlovačka 16.10.
V sobotu 16.10. od 16:00 hodin
proběhla po roční přestávce tradiční
Strašidlovačka pro děti na hřišti TJ
Jizera Káraný. Děti v maskách plnily
úkoly a strašidla na stanovištích dětem
vyplňovala kartičky k tajence. Jakmile
byla tajenka vyluštěná, odměnou byl
buřt, který si každý mohl opéct na ohni.
K dispozici byla i spousta doma
upečených dobrot a horký čaj. Poté děti
vypouštěly balonky, a každý mladý
účastník se svým rozsvíceným
lampionem spěchal na strašidelnou
stezku, kterou připravili jako obvykle naši hasiči. Děkujeme všem, kdo přiložil ruku k dílu, hasičům a též
všem dětem za účast.

Úklid řeky Jizery 16.10.
Ještě před Strašidlovačkou proběhl v dopoledních hodinách úklid řeky Jizery. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili, a opět hlavně hasičům.

Co nás ještě čeká?
31.10.
27.11.
28.11.
5.12.

Dýňování od 14:00 hodin - náves Nový Vestec
Vánoční trhy a rozsvícení stromku Káraný
Rozsvícení stromku Nový Vestec
Mikulášská pro děti v KD – přihlášky dětí u pí H. Bodlákové OÚ Nový Vestec
Alice Hodačová
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