Srpen proběhl letně a klidně. Počasí bylo teplé a
příjemné, jak se na srpen sluší. Řada lidí vyrazila na
dovolenou do zahraničí, i když možností bylo letos
méně, než jsme zvyklí. Protože kolem zahraničních
dovolených je řada zmatků a nenadálých změn, tak
velká část lidí zůstala letos přes léto v České
republice. Většina turisticky zajímavých lokalit byla
zahlcena tak, že to místním i návštěvníkům přináší
komplikace. Na stranu druhou zájem o místní lokality
pomáhá podnikatelům i firmám dohnat alespoň část
tržeb, o které přišli kvůli celoplošným opatřením.
S koncem srpna a blížícím se začátkem nového
školního roku se zvýšila nejen nervozita rodičů dětí v očekávání „Co bude dál?“, ale i zmatky politiků, kteří
mění důležitá celostátní protikoronavirová opatření ze dne na den. Nejlépe o 180 stupňů. Máme tak jen
jednu jistotu: že nic není jisté.

Mateřská škola postupuje ve stavbě
Jistě jste všichni zaznamenali, že školka statečně roste. Roznášecí konstrukce je již hotová a začíná se
s umísťováním horních buněk. Protože se blíží začátek školního roku stavba se zabývá i úpravami ve
stávajících prostorech, finišuje se
zvláště uvnitř. Je nutné, aby se
prvního září školka otevřela.
Samozřejmě, že budou jistá
omezení provozu – třeba zahrada
bude pro děti menší, ale školka se
otevře na čas. Bude to vyžadovat
bezpečnostní opatření, která stanoví
koordinátor bezpečnosti spolu s
paní ředitelkou.
Se stavbou přicházejí i připomínky,
novinky, změny, které se operativně řeší na týdenních kontrolních dnech. I když jsme touto agendou plně
zaneprázdněni, sledujeme dění i okolo, a tak nám neunikla možnost požádat si o částečné dofinancování,
které nabízí Středočeský kraj. Na posledním zastupitelstvu kraje byla schválena naše žádost o dotaci a zatím
nám bylo přiklepnuto 848 tis Kč, o které si můžeme spoluúčast obce snížit.

Jesle
Nejen školka přivítá v září nové žáčky. V jesličkách se vymění téměř celé osazenstvo. Ty původní rošťáčci
se posunou do školky a uvolní tak místo dalším minikáraňákům. Adaptace dětí z jesliček do MŠ je podle
dosavadních zkušeností velmi dobrá. Děti jsou zvyklé na kolektiv a přesouvají se již s nějakým kamarádem.
Vše je jednodušší, protože mají nějakou svou jistotu a nejsou vytrženi z domácího prostředí.

Letos se bude v jesličkách střídat 8 dětí, většina je z Káraného a vešla se jedna dívenka z Nového Vestce.
V jeslích mohou být v jednu chvíli maximálně 4 děti a starají se o ně jedna, až dvě pečovatelky. Uvidíme,
jak jim to půjde.

Letní výtvarná dílna pro holky a kluky
V předposledním týdnu prázdnin proběhla na hřišti u Jizery výtvarná dílna. Celý týden děti pracovaly na
výrobcích z papíru, kamínků a jiných materiálů. Michal a Dáša Štěpničkovi se všem plně věnovali a tak
nebyl problém zapojit děti různého věku. I když dílna byla určena pro kluky i holky, tak se po pět dopolední
scházely jen dívky. Za tu dobu si vyrobily tričko, květník plný kaktusů, věnec na dveře, přání pro maminku,
hrad, svícen a větev plnou motýlků. V pátek byli rodiče a prarodiče pozváni na výstavu výrobků. Všichni
si to spolu užili a těší se na další nápady za rok.
Barbora Krejčí

Stolní tenis
V polovině srpna se odehrálo třetí kolo čtvrtého ročníku Letní série turnajů ve stolním tenise. Tentokrát se
turnaje zúčastnilo 18 hráčů z 10 oddílů. Při tomto větším počtu hráčů se hrálo systémem každý s každým
na dva hrané sety, takže se do konečného pořadí započítával každý odehraný set. Se ziskem 30 vyhraných
setů se stal vítězem Rostislav Skoba z Nymburka, který zvítězil i
v prvním kole, druhý skončil brandýský Ivan Milan, na třetím
místě se umístila Pavla Doležalová, na čtvrtém Jiří Pelant oba také
z Brandýsa a pátý skončil Václav Jagoš ze Slivence.
Celkové pořadí po třech odehraných kolech – 1. Rostislav Skoba
z Nymburka, 2. Pavla Doležalová, 3. Jiří Pelant oba z Brandýsa,
4. Daniel Čmuhař z Káraného a pátý Václav Jagoš ze Slivence.
V září se odehraje poslední finalové kolo, kterého se mohou
zúčastnit pouze hráči, kteří mají odehrané alespoň jedno kolo.
Jarý Jan

Sportovní a kulturní akce
Hasičská letní zábava, aneb čarodějnice přeci budou…
Ani letos naši hasiči nezklamali a připravili pro nás letní zábavu.
Tentokrát i s pálením čarodějnic, které nebylo možno uskutečnit
z důvodu koronavirových opatření v dubnu, tak proč nespojit příjemné
s užitečným a nespálit hromadu klestí a dřeva. K tanci a poslechu hrála
naše oblíbená skupina PÁDY. Občerstvení bylo zajištěno včetně
míchaných nápojů, piva a limonády. Bylo možno si opéct i buřtíka na
připravených ohníčcích. Účast byla hojná, za což děkujeme a těšíme se
na další milé setkání. Děkujeme hasičům za skvělou akci a jejich úsilí.
Klobouková party 1.8.2020 na hřišti TJ Jizera Káraný
Klobouková párty se uskutečnila již popáté na terase hřiště v Káraném.
Akci pořádala MS Českého červeného kříže pro své členky a příznivce.
Pohlazením po duši bylo hudební vystoupení paní Dáji
Šimíčkové s doprovodem. Příjemné swingové písně o slunečnici a
klobouku, který vane pouští jsme si zanotovali také. Vtipné fejetony ze
své dílny nám přečetla Hana Švejnohová, nechyběla ani tombola a
chladivé občerstvení, které bylo v parném dni vítané. Příjemné dvě
hodiny uplynuly, ženy se dobře bavily a my děkujeme všem za účast.
Šárka Menclová

Kytary U Kováře - tato akce proběhla 12.8.2020. Do hospůdky si přišli zamuzicírovat pánové na kytary.
Děkujeme za hudební zážitek.

Káranská 1000 - 22.8.2020
Letos proběhl 4. ročník oblíbeného závodu Káranská 1000, kterou
pořádá Jindra Týč jr. ve spolupráci s káranskými hasiči. Na start se
postavilo 14 účastníků z toho 10 mužů, 2 ženy, 1 mladík a 1 chlapeček.
Atmosféra byla skvělá, diváci fandili, seč jim síly, plíce a hlasivky
stačily. Vítězem v mužské kategorii se stal David Tichý z žen to byla
Jana Hurtová. Děkujeme všem účastníkům i divákům.
Divadelní představení 22.a 29.8. od 20:00 Sněhurky a Trpajzlíci
Divadelní představení má 2 části, I. část je klasická pohádka o Sněhurce, ale jako obvykle v káranském
aranžmá. II. část ukazuje, jaké by bylo, kdyby princ nepřijel a Sněhurku 30 let zachraňovali jen trpaslíci a
poté snad přijede princ a zachrání ji. Toto nevšední ztvárnění klasické pohádky je velmi vtipné. Na premiéru
přišlo i přes nepřízeň počasí hodně diváků a představení mělo velký úspěch. Děkujeme všem za nevšední
zážitek.
Divadelní soubor děkuje paní Alexandře Oppové a paní Ireně Dolejšové z Ateliéru 6tej smysl ve Staré
Boleslavi za zapůjčení kostýmů. A všem divákům za návštěvu.
Volejbalová školička
I letos TJ Jizera pořádala ve dnech 3. - 7. 8. 2020 letní akci - volejbalovou školičku. Tentokrát jeho
organizátoři, Mirka Linková a Milan Kramarovič, dali možnost širšímu okruhu zájemců, od 6 do 96 let. V
týdnu kurz navštívilo celkem 7 lidí, 3 dospělí a 4 děti, průměrný věk dětí byl 13 a dospělých 40. Nelze v
jednom týdnu naučit základy volejbalu, přesto se o to volejbalový trenér
Milan pokoušel a zhostil se své úlohy velice dobře. To bylo poznat na
nadšení nejen dětí, které se rády novým a hravým věcem učí, ale i na
starších, kteří vzali výuku velice vážně. Že je volejbal atraktivní, bylo
znát, protože se přidávali nadšenci jak z řad volejbalistů, tak i mladiství,
kteří si po výuce spolu s námi volejbal zahráli, ačkoliv jejich sportovním
zaměřením volejbal zjevně nebyl. Ještě jednu pozitivní stránku tato
aktivita měla, opět nám pomáhal začínající hráč volejbalu, který působí v chlapeckém volejbale Sokol
Brandýs nad Labem. Stejně jako loni, tak i letos se na výuce podílel volejbalový dorost, a to mě obzvlášť
těší. S výukou pomáhali další volejbalisté, a to nejen z řad členů TJ Jizera, ale i přespolní. K tréninku bylo
zapotřebí i volejbalových míčů. 10 lehkých, speciálních pro výuku, mně opět zapůjčil Sokol Brandýs. Všem
patří velký dík za dobrovolný příspěvek sportovní aktivitě v krásném prostředí areálu TJ Jizera Káraný.
Mirka Linková

Co nás ještě čeká?
Vestecké Melounobraní II.ročník
V pátek 28.8.2020 od 17:00 hodin se koná II. ročník Melounobraní na návsi v Novém Vestci. Budou opět
melounové drinky jako loni, a večer k tanci a poslechu zahrají Pády.
Dětský den 30.8.2020 od 15:00 hodin
Tradiční dětský den plný soutěží a rozlučka s prázdninami pořádaná TJ Jizera Káraný na hřišti. Začátek v
15:00 hodin a od 17:30 hodin koncert – kapela Krásy.
Cvičení na hřišti - přijďte si s námi zacvičit
Na hřišti probíhá pravidelné cvičení v 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

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

Tělovýchovná jednota po generační výměně v letech 2000 – 2010
Činnost v době modernizovaného sportoviště a nové tělocvičny (foto O. K. + archiv).
Čas nezastavíš. Po předčasné smrti předsedy TJ a současně vedoucího odboru základní
tělovýchovy a cvičitele v jedné osobě p. Zdeňka Eberta (+1994), se vrátil po
letech do funkce předsedy TJ Karel
Mencl, ve které potom působil cca do
roku 2002. Krátce před ním ukončil
svou čtyřicetiletou organizátorskou
činnost TJ Oldřich Křivánek, působící
od r. 1960 do r. 2001 ve funkci
jednatele, vedoucího oddílu a trenéra
tenisu od 1972 do 1987. Z funkce
hlavní

cvičitelky

ve

stejné

době

odstoupila po mnoha aktivních letech i
Jaruška Ebertová, kterou nahradila
ještě na pár let dlouholetá vedoucí
úspěšného cvičení rodičů a dětí Dáša
Šmídová.

Nové vedení TJ – v nových
podmínkách
Díky mnohaletému udržování zdejší
tělovýchovné
podařilo
Foto nahoře: Š. Menclová. J. Barcalová, J. Pešková.
Fotka níže je z fotbalového turnaje
Dole: záběr z divadelního představení.
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předchozího úspěšného vedení TJ.
Například paní Jiřina Pešková, která již
v 90.

letech

převzala

funkci

hospodářky TJ, přispěla výrazným dílem k tomu, že nově složený výbor (ve kterém se o hlavní
funkce rozdělily Dr. Šárka Menclová jako předsedkyně a Ing. Jitka Barcalová, jako
jednatelka, zůstal nadále aktivní.
Zmíněné nové klíčové funkcionářky TJ (i k nim se přidavší další novější činitelé v TJ)
nastoupili do zmíněných, nových, kvalitních podmínek. Jednak vytvořených na zdejším
modernizovaném sportovišti, a od roku 2005 již měli k dispozici i krásnou novou tělocvičnu
v objektu OÚ Káraný.
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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