Dubnové počasí plynule navázalo na poměrně pěkný
březen. Klasického „aprílového počasí“ jsme
tentokrát moc nezažili. Velikonoce jsme mohli trávit
po covidové odmlce opět normálně koledou.
Abychom si to pěkně užili, tak nám k tomu ještě
svítilo sluníčko. Škoda jen, že si řada lidí přes dobu
covidových restrikcí zvykla v době volna cestovat.
Koledníci tedy častěji naráželi na zamčené dveře.
Brutální ruská válka na Ukrajině dále trvá a
civilizovaný svět se většinou snaží napadené
Ukrajině pomáhat. Odborníci se shodují, že dopad
ruské agrese bude nejen celosvětový, ale také
dlouhodobý a pro všechny i hodně drahý. Že mají pravdu, se každý z nás přesvědčuje při jakékoliv platbě,
kterou uděláme. Ceny benzínu a nafty se sice aktuálně mírně stabilizovaly, ale ostatní ceny, ruku v ruce
s dvoucifernou inflací, dále nezadržitelně rostou.

Káranský duben
Duben jsme začali úklidem. Sešlo se přes 50 statečných, kteří si 2.dubna před obecním úřadem vyzvedli
rukavice, pytle, svačinu a vyrazili do terénu. Někteří mají už své tradiční lokality, kam se každý rok vrací.
Nasbíralo se 25 pytlů odpadu. Na Arádě
z Jizery vytáhli osadníci dvě lednice – proč,
když je možnost zdarma je odložit u naší
ČOV? Vedle „kobercové cesty“ jsme s dětmi
vytřídily 4 pytle skla – proč když kontejnery
na sklo nejsou ty z těch přeplněných?
Odpovězte si sami.
Vzhledem k tomu, že naše obec nemusí na
svém katastru řešit akutní problém
ukrajinských uprchlíků, snažíme se pomoci
tam, kde je to potřeba. Do informačního centra ve Staré
Boleslavi jsme zapůjčili naše nové party stany, ve kterých se
nyní vydává charitativní pomoc. Kdybyste sami chtěli přispět
svou
troškou
do
mlýna,
tak
na
stránkách
https://www.staraboleslav.com/ je aktualizován seznam
potřebných věcí a potravin.
Vraťme se k nám, před obecním úřadem rozkvetly cibuloviny
– modřence a tulipány. Naproti přes ulici se rozšířil zelený
pruh, tak aby vznikla větší zasakovací plocha. Prostor je nově
oset trávou a čekáme, až vyroste. Jinde tráva už roste a obec

má novou posilu na údržbu zeleně, Lucii Burdovou, proto jsme již vloni objednali sekačku, která by měla
zvládat údržbu trávníku na veřejných prostranstvích.
Další, čím jsme vybavili obec, jsou dva lodní
kontejnery. Menší je umístěn v mateřské školce a
bude sloužit pro uskladnění venkovních hraček a
dětského zahradního nářadí. Druhý je provizorně
umístěn na obecním pozemku v ulici K. Čapka a
bude sloužit pro uskladnění materiálu, případně
nářadí, včetně náhradních nádob na odpady apod.
Protože jsme neustále odpovídali na dotazy ohledně
kompostérů, a na skladě již žádné nemáme, rozhodli
jsme se akci opakovat. Během dubna tedy probíhá
anketa, která má zjistit zájem o kompostéry. Pokud
se sejde dostatek žádostí, obec se pokusí získat dotaci na jejich nákup. Kompostéry budou obcí zadotovány
a následně zapůjčeny občanům na 5 let zdarma, poté budou převedeny do jejich majetku. Pokud se chcete
připojit, anketní lístek naleznete na https://www.karany.cz/zivot-v-obci/aktuality/anketa-komposterykarany-457cs.html, nebo na obecním úřadě. K získání kompostéru postačí mít v Káraném nemovitost, není
potřeba zde trvale bydlet. Tedy kompostér bude zdarma i pro rekreanty.
V tomto měsíci jsme se také dozvěděli zprávu, že zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo příspěvek
infrastrukturního fondu na přístavbu naší MŠ zpětně, a to další 4mil Kč. To tedy znamená, že za přístavbu
nové třídy, nutné opravy v původní MŠ a zvětšení hřiště obec zaplatila necelé 4,4 mil. Kč.
Myslím, že toto jaro se nám docela daří.

Územní plán
Každá obec by měla mít schválený územní plán. I Káraný má takový. Každý takový plán musí jednou za
čas projít revizí. Tuto pořizuje k tomu oprávněná osoba, v našem případě Městský úřad Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního
plánování konkrétně Ing. arch. Anna Šubrtová. Výsledkem je dokument Zpráva o uplatňování územního
plánu, kde jsou popsány nedostatky územního plánu a doporučení k nápravě. K těmto nedostatkům dochází
zpravidla léty a vývojem společnosti a jejími potřebami a změnami zákonů. Následkem této zprávy je
změna územního plánu, která by měla nesrovnalosti uvést na pravou míru. Zpráva o uplatňování územního
plánu Káraný a návrh změn v územním plánu jsou ke shlédnutí na webu obce
https://www.karany.cz/obecni-urad/uzemni-plan-1/.
Veřejné projednání návrhu změny ÚP se bude konat 11.5.2022 v 17 hodin v budově OÚ Káraný.
Barbora Krejčí

Velkou pochvalu si zaslouží místní mládež, která pomáhá udržovat české tradice. Bez jakékoliv oficiální
podpory sami zorganizovali velikonoční řehtání a v souladu s tradicí obcházeli obec. Jelikož se jedná o
činnost poměrně náročnou, tak si zaslouží i nějaké občerstvení na posilněnou.
PZ

Revitalizace cesty na soutok
Obec Káraný zahájila revitalizaci cesty na soutok Labe
s Jizerou.
První fáze je již dokončena a zahrnovala prořez vegetace podél
cesty. Další fází bude v budoucnu výměna asfaltového
povrchu. Po odborném zvažování se nejspíše zvolí povrch
mlatový, kde nebude kořenový systém stromů vytvářet takové
problémy, jako na tom asfaltovém.
Poslední fáze bude zahrnovat naučnou stezku pro děti, kde se
budou moci dozvědět vše o zdejší flóře a fauně.
Obec se tímto snaží zvelebovat části přírody, které jsou tak hojně navštěvovány. Jedná se o lokalitu, která
je pevně uložena v srdcích nás všech, ať už jsme místní, přespolní, nebo návštěvníci tohoto nádherného
koutu našeho regionu. Pokud se nyní vydáte na soutok, jistě si všimnete toho rozdílu.

Sportovní a kulturní akce
Brigáda na hřišti TJ Jizera Káraný
Poslední březnovou sobotu od 9:00 hodin proběhla brigáda v areálu TJ, konečně
bez kovidvých opatření, tudíž účast byla velmi početná. Sešlo se nás skoro 70 a
práce šla od ruky. Odstupující správce, pan Fabík, instruoval party brigádníků
na různé práce v jednotlivých sektorech a zároveň uváděl novou paní
správcovou do reality ohledně aktivit v areálu. Listí a jehličí se shrabalo a
kontejner se rychle plnil. Část byla odvezena na hromadu k Jizeře, kde bude
součástí pálení čarodějnic. Hotovo bylo cca za 2 hodiny, potom se brigádníci
mohli občerstvit na terase u klubovny. V následujících dvou týdnech byla
provedena každoroční úprava povrchu tenisových kurtů a fotbalového hřiště,
kterou provedla firma pana Milana Vopičky. Moc děkujeme jak účastníkům, tak
panu Vopičkovi. Kompletní zahájení provozu areálu a bistra bude 30.4.2022 a bude i s grilovanými
makrelami, které jsme si tu tak oblíbili. Makrely je třeba jako obvykle objednat. Tel: 602 668 306. Už se
na Vás těšíme. Vaše TJ Jizera.

Velikonoční jarmark 16.4. Nový Vestec

Na velikonoční sobotu byl připraven jarmark na návsi v Novém Vestci pro všechny občany obou obcí. Bylo
zde 10 stánků, kde trhovci nabízeli vína, velikonoční sortiment, přírodní kosmetiku i esoterické předměty,
marmelády, oblečení a další krásné předměty. Pro děti byla připravena tvořivá dílna. Občerstvit jste se
mohli u stánku s plzeňským pivem, u grilu, kde byla pestrá nabídka grilovaných delikates, také si dát
kafíčko, či něco ostřejšího u pojízdné kavárny a v neposlední řadě i houby shitake, které připravovali nám

již známí pěstitelé z pěstírny v Káraném. Večer pokračoval
zábavou, k dobré náladě přispěla kapela Pády a všichni se
skvěle bavili. Naše oslava jara byla opravdu oslavná.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a těšíme se zase za rok.

Divadelní představení „Upír ve sklepě“ 22.4.
Představení „Upír ve sklepě“ v podání divadelního souboru
BLAMA uvedlo příběh osamělé autorky laciných románů,
tíhnoucí k alkoholu, která je nejprve přepadena mladým
rafinovaným podvodníkem z kategorie dnešních „ šmejdů“,
ale následně se ji dostane nečekané pomoci od utajené podnájemnice, která celý příběh pěkně proplete až
k překvapivému závěru. Představení bylo odehráno v sále v Novém Vestci za účasti 90 diváků a všichni
odcházeli domů plni zážitků a s rozesmátou tváří.

Pálení čarodějnic 30.4.
Po dvou dlouhých, kovidových letech se konečně mohli pálit čarodějnice ve standardním termínu tj.
30.dubna a jako tradičně je pro nás připravili naši hasiči. Na louce u Jizery byla připravena parádní hranice,
na jejímž vrcholku se tyčila hlavně k radosti dětí babice čarodějnice. Ještě před zapálením hranice byla pro
všechny přítomné děti připravena soutěž o nejstrašidelnější masku a při vyhlášení byly všechny děti
odměněny drobnými dárky. Malé ohníčky lákaly k opékání buřtů a u stánků s občerstvením, v režii hasičů,
se jako obvykle tvořily fronty. O celou akci se přece jen vyskytly obavy a to po vyhlášení zákazu pálení,
ale naštěstí byl duben i deštivý a tak nic nebránilo v uskutečnění naší oblíbené akce. K tanci a k poslechu
hrál Pepa Hošek alias DJ Berry. Moc děkujeme hasičům za krásnou akci. Víme, co je to stojí času a práce.
Děkujeme.

Valná hromada TJ Jizera Káraný
1.4. se konala valná hromada TJ Jizera. Děkujeme všem přítomným za účast a hlasování. Jsme rádi, že naše
práce v TJ Vám není lhostejná.

Co nás čeká:
7.5. Majáles v KD Nový Vestec, k tanci hraje skupina KA.RI.NA
14.5. Káranský Vodovodník
28.5. Jarní výlet Polabím
1.6. Divadelní představení pro děti
24.6. Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny
11.-15.7. Sportovní kemp pro děti na hřišti
25.-29.7. volejbalová školička na hřišti 16:30 – 18:00
13.8. oslava 100. výročí SDH Káraný
22.-26.8. sportovní kemp pro děti na hřišti
26.8. Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny
27.8. Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny
Dětský sportovní den k ukončení prázdnin – datum bude upřesněno

Letní sportovní kemp pro děti na hřišti TJ Jizera Káraný
Stejně jako v loňském roce se uskuteční dva příměstské sportovní kempy vedené zkušeným týmem Sport
Academy Czech Republic v areálu TJ Jizera Káraný.
Termíny jsou: 11.-15.7. a 22.-26.8.
kontakt Jan Hnilička 777 274 275, www.sportacademy.cz
Alice Hodačová
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