Červnové počasí plynule navázalo na to v květnu, jen
s tím rozdílem, že teploty v některých dnech již byly
na tropických hodnotách. Vodní plochy, řeky i
bazény proto byly v plném vytížení. Bouře
v Káraném naštěstí nedosáhly kritické úrovně tak,
jako se to stalo v některých jiných částech České
republiky. Díky tomu jsme tentokráte byli ušetřeni
přívalů krup, vichřic i záplav.
Ruská válka proti nedaleké Ukrajině se dostala do
„opotřebovávací fáze“, kdy stále umírají stovky
nevinných lidí denně, ale brzké řešení je v
nedohlednu. To má silný celosvětový dopad, protože
chybějící ukrajinské potraviny a výrobky, stejně jako
tenčící se obchod s ruským plynem a ropou, hrozí vypuknutím potravinové a energetické krize nedozírných
důsledků. Raketově rostoucí ceny, rekordně se zvyšující inflace a reálný propad životní úrovně lidí po
celém světě začíná vzbuzovat sociální nepokoje.
Česká republika sice patří do poměrně bohaté skupiny států, ale i přesto se výše uvedená situace výrazně
dotýká téměř každého. Navíc nás na podzim čekají komunální a senátorské volby. Mnoho politiků či
senátorských kandidátů využívá vzniklých komplikací k rozdmýchávání společenské nespokojenosti, aby
se mohli stavět do pozice spasitelů. Bez ohledu na jejich nesplnitelné sliby se odborníci vzácně shodují, že
nás všechny čekají složité a hubenější časy. Nekažme si je tedy vzájemnou nevraživostí.

Chystáme se na prázdniny
Blíží se prázdniny a k nám do Káraného se stěhují rekreanti. Někteří na víkendy a někteří se tu zabydlí na
celé prázdniny. Doufejme, že přítomnost vlastníků v jejich nemovitostech zamezí rozrůstající se
kriminalitě. Po celém katastru obce se vyskytují případy krádeží ze zahrad, chat, kůlen, ale i z rodinných
domů. Tato situace je pro nás velmi nepříjemná. Rostou požadavky Policie ČR o záznamy z našich kamer,
což nás zatěžuje, ale hlavně ne vždy jsou tyto
záznamy na tolik kvalitní, aby v pátrání po
pachateli pomohly.
Proto jsme začali dělat postupné kroky
k tomu, aby se naše obec stala bezpečnější.
Kamerový systém, který je v obci, má
nedostatečné pokrytí a jeho optika je zastaralá.
Nejdříve bylo nutné vytypovat místa, kde tato
zařízení nově umístit a podle nich vybrat i
správné typy kamer. Toto je ale úkol nad síly
obyčejných lidí. Oslovili jsme tedy odborníka,
který na základě výšek stožárů a rozhledových
úhlů určí technické parametry jednotlivých

snímačů. Samozřejmě bude potřeba zabezpečit i správným softwarem, aby celý systém šel napojit na
služebnu PČR a ta mohla získávat informace bez našeho zásahu.
Přes letní měsíce se budeme snažit vyhlásit veřejnou soutěž a vybrat dodavatele celého systému. Bude
potřeba zajistit i legislativní rámec. Situace na trhu s elektronikou je složitá, ale naší snahou bude vše
zprovoznit do konce letošního roku.
Doufejme, že pandemická situace vydrží a léto si užijeme. V Káraném se zase chystá spousta akcí. Mimo
jiné i oslava 100 let založení místního Sboru dobrovolných hasičů (13.8.2022) o to více nás tedy těší získaný
příspěvek na vybavení pro naši jednotku SDH. Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS nám na Podporu akceschopnosti jednotky bylo přiděleno 80 tis. Kč. Ze získané dotace bude
pořízena nová zásahová obuv, helmy, rukavice, opasky.
Doufám, že léto, které nás čeká, bude pro všechny časem, kdy načerpáme nové síly. Nerada předjímám, ale
na podzim je budeme potřebovat.
Barbora Krejčí

Dopravní omezení
na cestě do Káraného
Počátkem června se řadě obyvatel i
ostatních návštěvníků Káraného
zkomplikovala cesta z obce. Došlo
k uzavření dálničního nájezdu ze
Staré Boleslavi na dálnici D10 do
Prahy. Důvodem je I. etapa
výstavby nové kruhové křižovatky
s navazující stavbou silničního
obchvatu Staré Boleslavi. Změny
zasáhly rovněž do autobusové
dopravy, což se ale v této etapě
Zdroj: http://www.bezpecnebrandysko.cz
netýká linky 666 jezdící do
Káraného. Omezení I. etapy mají
trvat do 30.7.2022. Práce však plynule přejdou do II.etapy, kdy dojde k úplnému uzavření dálničního mostu
u kasáren. V této etapě dojde ke změně současné trasy autobusové linky 666 a zrušení její zastávky Sídliště.
II. etapa by měla trvat do 7.8.2022. Následná III. etapa by měla dopravu omezovat již méně a průjezd by
měl být řízen semafory kyvadlově.
PZ

Sportovní a kulturní akce
Cyklovýlet jarní okruh Polabím a Pojizeřím 28.5.
Poslední květnovou sobotu TJ Jizera Káraný ve
spolupráci s Motorsportklubem Policie Prahy
připravili dva okruhy cyklovýletu dle
obtížnosti. Pro pokročilejší byla trasa dlouhá
46 km a pro ty méně zdatné 20 km. Účastníci
se sešli v 9:00 hodin na hřišti TJ, kde proběhla
prezentace, zaplatili startovné a občerstvili se.
Poté následovalo seznámení s jednotlivými
trasami, dopravní test a hromadné focení.
V 10:00 již cyklisté vyrazili na trať. Ačkoli
počasí tentokrát sportovcům nepřálo, nikdo to nevzdal a všichni dokončili závod. Promoklí a vymrzlí od
silného větru dorazili do cíle – zpět na hřiště. Zde na ně čekalo teplé občerstvení.

Divadelní představení pro děti na Den dětí – Houbařská pohádka
1.6. na Mezinárodní den
dětí
připravili
OÚ
Káraný a OÚ Nový
Vestec
pro
děti
představení Divadélka
Koloběžka. Vzhledem
ke krásnému počasí se
mohlo hrát venku, a tak se představení odehrálo na hřišti. Houbařská pohádka děti vtáhla do děje. Byla
radost vidět, jak se děti zapojily do představení a jak se smály a skvěle se bavily. Napočítali jsme kolem 70
dětí. Ty, které chodí do školky v Káraném měly ještě po pohádce na hřišti opékání buřtů a poté spaní ve
školce. Byl to pro ně určitě krásný zážitek.

Výlet TJ do Krkonoš 11.6.
V polovině června pořádala TJ Jizera
Káraný turistický výlet do Krkonoš na
Labskou boudu a k prameni Labe.
Odjezd byl z Káraného už v 7:00
hodin na Horní Mísečky odkud trasa
začínala kyvadlovou dopravou na
Zlaté návrší. Poté již po svých přes
Labskou boudu a pramen Labe zpět na
Horní Mísečky. Všichni zúčastnění si
pochvalovali krásný slunečný den
plný pohybu. Děkujeme Jiřince
Peškové za organizaci zájezdu.

Co nás čeká:
11.-15.7. Sportovní kemp pro děti na hřišti
25.-29.7. volejbalová školička na hřišti 16:30 – 18:00
29.7. Trumpetový recitál Martina Libry 19:30 h na
hřišti
6.8. Klobouková party od 16:00 hodin na hřišti
13.8. oslava 100. výročí SDH Káraný, hasičárna
Káraný
22.-26.8. Sportovní kemp pro děti na hřišti
19.8. Divadelní představení našich ochotníku na
hřišti – Postřižiny
27.8. Divadelní představení našich ochotníku na
hřišti – Postřižiny
2.9. Vestecké melounobraní
3.9. Dětský sportovní den k ukončení prázdnin

Letní sportovní kemp pro děti na hřišti TJ
Jizera Káraný
Stejně jako v loňském roce se uskuteční 2 příměstské
sportovní kempy vedené zkušeným týmem Sport
Academy Czech Republic v areálu TJ Jizera Káraný.
Termíny jsou: 11.-15.7. a 22.-26.8.2022.
kontakt Jan Hnilička 777 274 275, www.sportacademy.cz

Alice Hodačová

„Káraný přehled historie od pravěku do 21. století“ - pokračování
Káraný v malé fotopřehlídce:
Autor: Oldřich Křivánek
Příklady káranských ulic: Václavská, Betonka, Masarykova. (foto O. K.)
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