Počasí v červenci pokračovalo v tropických teplotách.
Sucho a rekordně vysoké teploty sevřely Evropu.
Sucho společně s lidskou nedbalostí nyní způsobuje
řadu požárů po celém světě. Poslední červencový
týden začal pro velkou část lidí v našem okolí ranním
zjišťováním, kde hoří. Uklidnění, že se nejedná o
požár v okolí, je zakaleno skutečností, že dotyčný
gigantický požár, jehož zplodiny jsou cítit po značné
části Čech, přicházejí až z přírodní rezervace České
Švýcarsko. V souvislosti se 100-letým výročím
našeho káranského hasičského sboru se opět
potvrzuje, jak potřebná je činnost hasičů a že peníze
investované do jejich vybavení a výcviku nejsou
vynaložené zbytečně. Proto je nutné udržovat
vybavení jednotky SDH na dostatečné úrovni i
v době, kdy nejsou tolik vytíženi a někteří proto mají
pocit, že „je to zbytečné…“.
Podobně jako o investicích do hasičů, se v poslední době mluví i o penězích do armády: „Je to vůbec
potřeba ??“. Odpověď najdeme na východě Evropy. Ruská agresivní rozpínavost na Ukrajině dále
pokračuje a převrací celý svět naruby. Věci a suroviny, kterých doposud bylo dost a byly levné, se nyní
stávají nedostatkové a jejich ceny šplhají do nesmyslných výšin. Že se blíží těžká zima s nedostatkem plynu,
se neprojeví jen na snížené teplotě vytápění. Firmy a průmysl čeká boj o přežití, který již dnes menší firmy
prohrávají.

Zhodnocení volebního období 2018 – 2022
Kdo, nebo co je Káraný? V březnu 2021 proběhlo v celé republice Sčítání lidu. Podle výsledků žilo k 27.
březnu 2021 v Česku 10 524 167 obyvatel. Jejich průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 %
žen a 49,3 % mužů. Z toho v Káraném žilo 853 obyvatel, 428 mužů v průměrném věku 44,9 let a 425 žen
v průměrném věku 45,2 let. Ve věku od 0-14 let 136 lidí, od 15-64 let 521 lidí a nad 65 let 196 lidí. A pro
ty jsme se snažili zajistit lepší život v Káraném.
Poslední volební období začalo velmi optimisticky.
Projekt mikrojeslí, který odstartoval na počátku roku
2018, byl prověřen a prodloužen až do konce srpna 2022.
Zařízení, které bylo financováno s podporou MPSV,
mělo částečně vykrývat nedostatečnou kapacitu mateřské
školy a částečně odlehčit rodičům nejmladších
káranských občánků. Projekt byl velmi úspěšný a
oblíbený. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat
finance na rozšíření kapacity MŠ, nebudeme ho již potřebovat. K naší školce byla přistavěna jedna třída,
která má podmínky pro umisťování žáčků již od dvou let. Tu začaly první děti navštěvovat v září 2021.

Pořízení nové třídy a jejího vybavení vyšlo na 30 mil Kč, ale díky našemu nezdolnému snažení z toho Obec
Káraný zaplatila pouze 5,5 mil. Kč, zbytek byl uhrazen z příspěvku státu a Středočeského kraje.
V tomto období byla jednotce SDH Káraný zakoupena nová cisterna na voze TATRA. Její hodnota je 8,3
mil. Kč a zase jsme si náklady ponížili pomocí dotací. Podíl obce byl 1,13 mil. Kč, za starou CAS jsme
utržili 605 tis. Kč, takže nás nová velkokapacitní cisterna přišla na 525 tis. Kč. Díky tomuto vozu se zvýšila
akceschopnost naší jednotky, která nejenže zasahuje na našem katastru, ale i v těch sousedních. Její
přítomnost byla kvitována například u požáru v lesích mezi Káraným a Lysou nad Labem, seníku v Lázních
Toušeň, skladu pneumatik v Zápech. Letos jsme pro naše hasiče získali 80 tis. Kč na obnovení výzbroje a
výstroje. Středočeský kraj dbá na to, aby vybavení jednotek bylo stále na vysoké úrovni.
Do vlastnictví obce se díky SFŽP dostal štěpkovač, který používáme na údržbu veřejné zeleně a k zajištění
průjezdnosti pro SDH v chatových osadách. Spolu s ním jsme využili možnosti získat pro občany i
rekreanty kompostéry, které jsme částečně zafinancovali. Protože o ně byl velký zájem, tak se v současné
době pokoušíme o opakování výzvy, aby se kompostéry dostaly i dalším zájemcům z naší obce.
Do majetku se nám podařilo získat vybavení na podporu místních spolků. Od letoška můžete na káranských
akcích vidět party stany s našim logem a znakem, a to za použití vlastního mobilního osvětlení. Na toto
nám SZIF přispěl 140 tis. Kč, náš podíl je 35 tis. Kč.
Mezi infrastrukturu, kterou se nám podařilo v minulém období opravit, je část komunikace ulice K Přívozu,
a to mezi ulicí Václavská a Labská. Komunikace je nová včetně drenáže, nové kabeláže a sloupů veřejného
osvětlení v úseku 160 m. Zde finančně vypomohlo MMR částkou 1,25 mil. Kč za našeho přispění 880 tis.
Kč.
Ještě před energetickou krizí jsme naplánovali a zrealizovali rekonstrukci veřejného osvětlení, a to jak
s výměnou svítidel za ledková, tak i značné části stožárů a kabelového vedení. Rekonstrukce trvala cca
čtyři měsíce. Celkem bylo vyměněno 182 svítidel, 111 stožárů a přes 8 km kabelů. Postupně se Káraný
rozsvítilo světlem, které za nižší spotřeby vydá více účinnosti, a hlavně správným směrem. Tedy dolů,
nikoli do oblak. Káraný snížilo světelný smog. Akce byla cenově nejnáročnější investicí našeho rozpočtu,
protože příspěvky na tuto infrastrukturu jsou nejnižší. Z celkové částky 10 mil. Kč obec uhradila 8,5 mil.
Kč. Zbylých 1,5 mil. Kč jsme získali od MPO a Středočeského kraje.
Z drobnějších projektů, které ale zlepšují život v Káraném, se nám podařilo umístit na Labi molo vývaziště. Je využíváno jak turisty k zakotvení u našeho břehu, tak místními občany k rekreaci. Jeho
hodnota je 530 tis. Kč. Na tomto jsme se podíleli jen 30 tis. Kč, zbytek byla podpora Středočeského kraje.
Dále rozkvetl záhon před obecním úřadem novými květy, prostranství bylo
vyřešeno jako bezbariérové a opatřeno novým mobiliářem. Zde nám SZIF
přispěl 367 tis. Kč a my jsme přidali 120 tis. Kč. Záhon by měl být vytvořen
na bázi suchomilných rostlin, abychom se přizpůsobili klimatickým
podmínkám.
Poslední akcí na úpravě infrastruktury v obci je
chodník v ulici Václavská. Tento se dokončil v červnu
letošního roku a spojuje obecní úřad s koncem obce.
Stále narůstající doprava nás nutí ke zvyšování bezpečnostních opatření na našich
ulicích. Rádi bychom v této tendenci pokračovali, ale stavební práce se stávají
finančně stále náročnější. Zatím se nám podařilo získat finance od Středočeského kraje
na projektovou dokumentaci na chodník ve Václavské ulici a dále na projektovou
dokumentaci na chodník v ulici U Vodárny a Polní, a to celkem 379 tis. Kč. Na
výstavbu pak necelých 1,9 mil. Kč od SFDI. Náš podíl na vybudování chodníku a
nutných neuznatelných nákladech, jakým je třeba odvodnění, byl 2,5 mil. Kč.
Celkem jsme za toto období uskutečnili akce a projekty za necelých 62 mil. Kč, na které jsme více jak 42
mil. Kč získali z cizích zdrojů a zapojili našich 19 mil. Kč. Podíl obce je vysoký, ale bez získání více jak
2/3 podílu dotací bychom se pustili jen do málokterého z nich.

Toto období bylo pro nás sice úspěšné na získávání financí pro naše projekty, ale také nám rozhodilo plány,
které se týkaly komunitního života. Covid a opatření na jeho potlačení na více než dva roky zastavili
plánování kulturních akcí. Pokud jsme něco naplánovali za uvolnění, tak to bylo záhy zakázáno a pokud
jsme nechtěli hledat kličky na porušení, tak z akce zase sešlo. I přesto se život v Káraném nezastavil. Covid
byl v pro nás v prvé řadě prověrkou sounáležitosti občanů a připravenosti obecních sil. Po prvním šoku se
zmobilizovaly zručné švadlenky a na obec nosily doma ušité roušky, nebo látky a gumičky, pokud šití
neovládaly. Obec je pak primárně distribuovala seniorům a ostatním. Naši hasiči se vypravili až do Teplic,
aby dovezli nedostatkový Anticovid a ten pak přelévali do menších nádob a distribuovali mezi občany.
Stejně tak byly posléze předávány i respirátory.
V této nelehké době, které nepřálo kulturním akcím, jsme se potkávali – samozřejmě s potřebným odstupem
– pouze při úklidových akcích na jaře a na podzim, a také při komunitním sázení stromů. Díky tomu, že
jste nám s výsadbou 25 švestek a 23 dubů pomohli i vy, tak jsme zajistili pouze materiál v hodnotě 300 tis.
Kč, který věnovala společnost Sázíme stromy, z.ú, SFŽP a Středočeský kraj.
Velkým neúspěchem minulého období se pro nás jeví neuskutečněná koupě areálu bývalé Káranky. Naše
nabídka byla přeplacena Vinohradským pivovarem. Ale třeba se ani nejedná o neúspěch. Za dobu, kterou
areál vlastní nový majitel se v něm udělalo mnoho práce. Tak rychle bychom s našimi možnostmi
rekonstrukci nemohli uskutečnit. Bohužel administrativní mašinerie, kterou obec musí vždy absolvovat, je
běh na dlouhou trať. Jak se s tím popasovali pivovarníci budete moci ochutnat na oslavách 100. let SDH
v Káraném, které proběhne 13.srpna.
K našemu snažení jste velkou měrou přispěli vy – naši občané. Vaše podněty a pochvaly, vaše
dobrovolnická činnost a účast na akcích spolků i obecních, byly pro nás hnacím motorem. Do budoucna
jsou připravené další plány a inspirace, doufejme, že dostaneme šanci je zrealizovat.
Přehled dotačních úspěchů z let 2018-2022
PROJEKT
Zásahové vozidlo CAS
Mikrojesle II
Kompostéry + štěpkovač
Komunikace K Přívozu
Vývaziště
MŠ přístavba
Višňovka PD
Chodníky I PD
Chodníky II PD
Veřejné osvětlení
MŠ přístavba
Komunitní výsadba
Komunitní výsadba
Veřejné osvětlení
Veřejné prostranství
Spolky - vybavení
Chodníky II
MŠ přístavba
Hasiči výzbroj
CELKEM
Volební období 2018-2022

ŘO
MMR-IROP
MPSV
SFŽP
MMR
StK
MF
StK
StK
StK
MPO
StK
SFŽP
StK
StK
SZIF
SZIF
SFDI
StK
StK

dotace
podíl OÚ
7 125 000
1 132 040
2 132 186
112 220
1 792 531
316 329
1 230 000
577 000
500 000
30 770
20 000 000
5 516 528
52 000
52 000
191 664
47 916
186 824
46 706
840 000
8 481 473
848 047
0
162 123
0
82 500
0
782 000
0
367 840
119 575
139 572
34 893
1 888 995
2 579 168
4 010 495
0
80 240
21 213
42 331 778

19 046 618

celkem vč
DPH
rok
8 257 040
2019
2 244 407
2019
2 108 860
2019
1 807 000
2019
530 770
2020
30 375 070
2020
104 000
2020
239 580
2020
233 530
2020
10 103 473
2020
0
2021
162 123
2021
82 500
2021
0
2021
487 415
2021
174 466
2021
4 468 163
2022
0
2022
101 453
2022
61 378 397
Barbora Krejčí

Sportovní a kulturní akce
Sportovní kemp pro děti
od 11. do 15. července se na hřišti TJ Jizera Káraný uskutečnil dětský sportovní
příměstský kemp. Sport Academy připravila pro děti od 5 let příběh, ve kterém děti
odhalovaly totožnost neznámého sportovce, jehož deník na začátku kempu našly.
Zúčastnilo se 12 dětí, které v příběhu procestovaly Himálaje, Amazonii, Aljašku a
káranskou přírodu.

Volejbalový turnaj na osadě Komáří vrch
23.7. od 9:00 se uskutečnil volejbalový turnaj na hřišti osady Komáří vrch. O pohár se utkaly 4 družstva.
Na 1. místě se umístil tým Tři duby, 2. místo obsadil tým Komáří vrch, 3. místo družstvo „Je to jedno“ a
na krásném 4. místě se umístili sportovci s názvem „Zbytek světa“. Jak je patrné z názvů družstev, celé
odpoledne provázela dobrá nálada a ani letní bouřka s kroupami nebyla překážkou k dohrání turnaje.
V podvečer se konzumovalo pečené sele a nechyběla ani muzika. Zpívalo se a hrálo, dokud únava
nezvítězila nad všemi přítomnými.

Volejbalová školička
V posledním červencovém týdnu proběhla volejbalová školička pro
děti a dospělé na hřišti TJ Jizera. Po minulých ročnících, kdy se
zúčastnilo dětí i dospělých v řádů jednotek, tak v letošním roce, kdy
se členská základna volejbalu rozrůstá, absolvovalo týdenní kemp 24 dětí a 18 dospělých. Největší radost
nám dělají především děti ve věku od 6 do 12 let, které učilo základy volejbalu 5 trenérů. Snahu osvojit si
tento sport ocenili profesionální trenéři slovy: „Dětem jsme ukázali cvičební prvky, čtyřikrát si je
vyzkoušely s drobnými chybami, a popáté byly cviky provedeny bezchybně. To u dospělých trvalo opravdu
déle..“ Poslední den byly dětem předány diplomy s certifikací účasti na kempu, včetně drobných dárečků.
Největší radost udělala zmrzlina za odměnu.
M. Fabík

Trumpetový recitál Martina Libry
V pátek 29.7. již posedmé vystoupil prof. Martin Libra, milovník vážné hudby a samouk ve hře na trubku,
s jeho recitálem. Dostaveníčko s trubkou je pořádáno v rámci káranského kulturního léta. Jako vždy se
koncert vydařil. Děkujeme a snad zase za rok na viděnou

Co nás čeká:
30.7.
6.8.
13.8.
26.8.
27.8.
2.9.
3.9.

Memoriál Oldřicha Křivánka od 9:00 h na hřišti zakončený kytarovým večerem
Klobouková party od 16:00 hodin na hřišti
Oslava 100. výročí SDH Káraný, hasičárna Káraný od 14:00 h
Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny od 20:30 h
Divadelní představení našich ochotníku na hřišti – Postřižiny od 20:30 h
Vestecké melounobraní od 17:00 hodin na návsi
Dětský sportovní den k ukončení prázdnin od 14:00 hodin na hřišti

Hašení požáru v Zápech
V pátek 1.7. byl nahlášen požár skladovací haly v katastru obce Zápy.
Byl vyhlášen i nejvyšší – 4. stupeň poplachu. V noci z pátku na sobotu
bylo na místě zhruba 110 hasičů a 30 hasičských vozidel, včetně
speciální techniky. Zásah trval až do neděle, celkem asi 39 hodin. Také
naše JSDH Káraný zasahovala u požáru. V pátek zabezpečovala
dodávku vody pro dva ochlazovací monitory, které chladily propojovací
vrata do vedlejší haly. V sobotu byla naše jednotka povolána operačním střediskem znovu, tentokrát
prováděla kyvadlovou dopravu vody. Požár se podařilo kompletně uhasit až v neděli ve večerních hodinách.
Naši hasiči odvedli skvělou práci a jsme na ně hrdí. Přijďte je osobně podpořit a poděkovat za jejich práci,
nejen v hašení, ale i v pořádání akcí pro nás, spoluobčany obou obcí, na oslavu 100. výročí založení
jednotky SDH dne 13.8. od 14:00 h. Obecní akce, kultura a sport by se bez nich neobešli. Moc děkujeme,
že Vás tu máme.
Alice Hodačová
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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