Počasí v květnu nijak významně nepřekvapilo. Užili
jsme si celou řadu vysloveně letních dní i deště nebo
prudké bouře.
Káranské chatové osady už jsou v plném vytížení.
Stejně jako turistické nebo cyklistické trasy, které
přes Káraný vedou.
Ruská agrese vůči sousední Ukrajině probíhá již čtvrt
roku a vyhlídky na brzké ukončení nejsou
v dohlednu. Na pozadí statečného ukrajinského boje
za přežití, vznikají další významné krize.
Celosvětový problém s nedostupností materiálů a
surovin, hrozící nedostatek potravin, riziko uzavření
plynovodů a ropovodů z Ruska, migrace milionů válečných uprchlíků, politické napětí a celková nejistota.
Snaha politiků vyřešit předchozí covidovou krizi „tiskem“ dalších a dalších peněz, se nyní vrací jako
bumerang v podobě vysoké inflace. Souběh těchto faktorů nyní rozkolísal životní jistoty nás všech.

Květen v Káraném
Celý měsíc zdobí prostranství před obecním úřadem májka, tu jako každý rok vztyčili naši hasiči v neděli
1. května. K tomu rozkvetly naproti, na novém záhoně, mavuně, řebříčky a šátery.
Když jsme se společně v dubnu postarali o úklid obce, tak v květnu jsme dali prostor všem, kdo si chtěli
uklidit doma. Dva víkendy byly do různých míst v obci (Arádo, Grádo, Pod Hájovnou, U železničního
mostu i v intravilánu) přistaveny velkokapacitní kontejnery, které se velmi rychle zaplnily nepotřebným
nábytkem, matracemi a prostě vším možným. Celkem se odvezlo sedm kontejnerů velikosti 10 m3.
Vzhledem k tomu, že v obci není sběrný dvůr a dohoda o používání sběrného dvora ve Staré Boleslavi není
možná již několik let, budou muset občané obce a rekreanti využívat pouze tyto nárazové akce na likvidaci
velkoodpadu. Další termín svozu bude po prázdninách. Stále je možnost ve spolupráci s obcí zlikvidovat
elektrospotřebiče, a to kdykoli dle domluvy.
V polovině měsíce proběhl zápis do naší mateřské školky. Ze čtrnácti přihlášených bude přijato devět
káranských dětí, na které se holky z naší školky moc těší.
Protože se blíží Den dětí, uspořádali jsme ve spolupráci s kulturní komisí Nového Vestce divadelní
představení HOUBAŘSKÁ POHÁDKA. Toto představení se bude operativně konat buď na hřišti u Jizery
při hezkém počasí, nebo v tělocvičně OÚ
Káraný za deště, a to přímo na Den dětí,
1.6. od 17:30 hodin.
Letos jsme vyzkoušeli novinku, nechali
jsme publikovat staré fotografie Káraného
ve stolním kalendáři Místopis okolí Prahy
– východní část pro rok 2023. Káraný na
vás bude čekat v každém čtvrtletí. Tento
kalendář můžete mimo jiné zakoupit i u

nás, na OÚ, za cenu 65 Kč. Dále je u nás k dostání i nová publikace ČESKÉ
GRADO autora Martina Dolejského z Městského muzea v Čelákovicích, která
je plná zajímavých informací a dobových fotografií. Brožovanou publikaci si
můžete pořídit za 120 Kč.
Projekt chodníku ve Václavské ulici se blíží úspěšně ke svému konci.
Samozřejmě jako všem, i nám komplikují situaci stagnující dodávky
stavebního materiálu. Nicméně doufáme, že do začátku sezóny bude hotovo.
Co už pro vás připravené je? Molo. Po zimní výluce se na Labe nad vodárnou
vrátilo vývaziště pro malá plavidla. Celá konstrukce byla před návratem
zkontrolována a dřevo ošetřeno speciálním nátěrem, aby vydrželo co nejdelší
dobu a dělalo radost připluvším lodím, tak našim občanům.
Barbora Krejčí

Ve školce je veselo !
S novým rokem a postupným rozvolňováním se paní učitelky s dětmi rozjely na výlety, výpravy za
poznáním a přivítaly představení a vystoupení v naší mateřské škole.
Velmi povedenou akcí byla návštěva klauna Edieho s jeho asistentkou. Připravil si pro nás zábavný
program s řadou triků, žonglování, drezůrou divoké zvěře. Děti vystoupení velmi zaujalo, pobavilo a samy
se staly účastníky vystoupení. Na konci ledna jsme se vypravily na zimní školku v přírodě na Medvědí
Boudu v Krkonoších, kde jsme si užily spoustu sněhu, lopatování, soutěží a stavění sněhuláků. S příchodem
jarního počasí již naplno využíváme novou školní zahradu, hřiště i herní prvky. Poslední zajímavou
návštěvou pro nás bylo vystoupení dvojice z Konga, která nám představila africkou kulturu za doprovodu
bubnů. S koncem školního roku nás čekají výlety do přírody, za zvířátky a poznáváním, ale také letní škola
v přírodě i společné akce s rodiči našich dětí, jako například jedenáctiboj maminek a tatínků. Dle možností
a nabídek jsou akce stále doplňovány.
AM

Minigranty Veolia pro Káraný
Nadační fond Veolia udělil v loňském roce minigranty zaměstnancům Česká voda, a.s. Václavu Kuthanovi
a Václavu Chramostovi. Všechny projekty byly
realizovány v obci Káraný.
První dva příspěvky získal pan Kuthan, a to na projekt „Hnízdící budky pro
Káraný“ v hodnotě 23.000,-Kč. Za tuto částku jsme nakoupili 32 budek pro
drobné ptáky. Pro sýkorky, brhlíky, konipasy, rehky a kosy, po dvou
budkách pro puštíka a pro sýce a 3 netopýrníky. Všech 39 nových obydlí
pro ptáky a netopýry jsme rozvěsili na stromy v katastru obce
Káraný 3. dubna, při akci Ukliďme Česko.
Druhá částka byla použita na „Podporu živočichů v Káraném“ ve výši
12.000,- Kč. Na nové skrýše při přezimování se mohou těšit ježci. Domky
budou rozmístěny na konci léta do vhodných lokalit, pod listí a chroští
v koutech káranských zahrad. Také dva hmyzí domky jsou již umístěny
v místních zahradách.

Z třetího grantu, který fond udělil Václavu Chramostovi, ve výši 25.000,-Kč na realizaci projektu „Nákup
záchranných vest“, se těšili naši dobrovolní hasiči. Za zmíněnou částku jsme koupili 7 kusů vodáckých vest
a přileb, které jsou potřebné při zásazích na vodních plochách v katastru obce Káraný i v okolních obcích.
Markéta Wolfová

Sportovní a kulturní akce
Káranský Vodovodník 14.5.
Druhou květnovou neděli se po dvou covidových letech pauzy,
opět konal oblíbený Káranský vodovodník. Byl to 5. ročník. Na
startu, před úpravnou vody, se sešlo na tři stovky cyklistů a
turistů. Cíl byl na hřišti TJ Jizera Káraný. Cyklotrasa měla délku
27 nebo 41 km a pro pěší či běžce
měla délku 13 km. Kromě
sportovního vyžití byl připraven
firmou Pražské vodovody a
kanalizace a.s. doprovodný program.
Kromě tradiční prohlídky vodárny se na hřišti konaly dílničky pro děvčata a
kluky. Děti se zde dozvěděly o různých vlastnostech vody a mohly si vyrobit
vodní raketu. Vyvrcholením byl pečlivě připravený balónkový výbuch tekutého
dusíku. O tento vzdělávací program formou hry se postaralo Úžasné divadlo
fyziky. Krásně prožitá neděle byla nejen plná sportu, vědy a vzdělávání, ale měla
též charitativní rozměr. Za každého účastníka přispívá PVK 100 Kč na obecně
prospěšnou společnost Asistence, která se stará o hendikepované. Na účet
společnosti půjde 50.000 Kč.
Tak příští rok na shledanou

Co nás čeká:
1.6. Divadelní představení pro děti Houbařská pohádka od 17:30 h.
11.6. Výlet TJ na Mísečky -přihlášky u paní Jiřiny Peškové
24.6. Divadelní představení našich ochotníků na hřišti – Postřižiny
11.-15.7. Sportovní kemp pro děti na hřišti
25.-29.7. volejbalová školička na hřišti 16:30 – 18:00 h.
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. sportvní kemp pro děti na hřišti
26.8. Divadelní představení našich ochotníků na
hřišti – Postřižiny
27.8. Divadelní představení našich ochotníků 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 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:
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Staré labské řečiště Grado
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