
 

 

 

Spousta slunečných dní, teploty přesahující 15 ºC, 

všude zpěv ptáků. Dalo by se říct, že březen byl 

příjemný jarní měsíc. Je tu ovšem jedno velké ALE… 

Před měsícem jsme zpovzdálí, jako nezaujatí diváci, 

sledovali zápas Číny s virovou epidemií koroviru – 

COVID 19. Nebyla první - SARS, MERS, prasečí 

chřipka... O všech jsme slyšeli, na všechny se nějak 

reagovalo. Málokdo však pocítil jakékoliv jejich 

důsledky – vše bylo „někde daleko“.  

Nyní je všechno jinak. Z „asijské epidemie“ se velmi 

rychle stala „světová pandemie“. Svět se téměř 

zastavil. Uzavřené hranice vně i uvnitř Evropské unie, uzavírání hranic mnoha států po celém světě, zrušená 

letecká spojení, karantény, stovky mrtvých denně. Evropské epicentrum vzniklo v průběhu zimní 

prázdninové sezóny v oblíbených lyžařských střediscích severní Itálie plných lidí z celého světa. Reakce 

různých zemí byla různá, mnohdy značně váhavá. Česká vláda tentokrát reagovala aktivně, a i přes kritiku 

ze strany představitelů Evropské unie začala zavádět razantní opatření. Nyní, se zpožděním, se k těmto 

opatřením narychlo přidávají ostatní státy a představitelé EU se omlouvají za podcenění situace. 

Připomínáme, že i Káraný je nyní pod drobnohledem státních orgánů, protože vodárna Káraný patří do tzv. 

kritické infrastruktury a jsou tedy přijímána opatření, která musí zajistit plynulou dodávku pitné vody. 
 

Protože tento zpravodaj slouží také jako kronikářský záznam, tak stručně shrneme, co je u nás nyní 

aktuální stav, který se ovšem každý den mění. 

 Vyhlášení „Nouzového stavu“ v celé ČR 

 Vyhlášení ochranné karantény na celé území ČR a úplné uzavření některých lokalit na Olomoucku 

 Uzavření státních hranic (zákaz vycestování občanů, zákaz příjezdu cizinců) 

 Uzavření všech škol (mimo některých mateřských) 

 Uzavření všech obchodů (mimo prodeje základních potřeb) 

 Uzavření všech restaurací, sportovišť, a rovněž všech akcí s účastí nad 30 osob 

 Omezení volného pohybu osob (mimo cest do práce, zdravotních zařízení, či 

nákupu základních potřeb) na celém území ČR 

 Povinnost nosit všude mimo vlastní domov ochrannou roušku či respirátor 

 Vyhrazení 2 hodin denně v prodejnách potravin a drogérií pouze pro seniory nad 65 let z důvodu 

jejich ochrany 

 Úplné zastavení výroby v mnoha továrnách vč. automobilek Škoda, Hyundai a TPCA 

Vzhledem k aktuálnímu stavu, je na celém světě kritický nedostatek ochranných roušek a respirátorů nejen 

pro běžné lidi, ale i pro lékaře a celý Integrovaný záchranný systém. Proto se řada šikovných lidí nejen 

v Káraném pustila do šití ochranných roušek textilních. Díky této iniciativě se daří plnit povinnost vycházet 

pouze s ochrannou dýchacích cest. Dobrovolníci dokonce šijí roušky také pro své spoluobčany či sociální 

zařízení. Je dobré vidět, že mezi námi nejsou jen spekulanti, kteří skoupené respirátory prodávají za 

nehorázné ceny, ale také ochotní lidé, kteří ostatním pomáhají.     Petr Zatloukal 



Káranská karanténa 
Drazí občané, 

život v Káraném se obrátil naruby. Všichni jsme překvapeni, jak rychle to šlo. Ještě si děti užily jarní 

prázdniny a najednou jsme na prázdninách všichni. Nejdříve zůstaly doma „jen děti“ základních škol a 

studenti, ale to samozřejmě není tak jednoduché, takže s nimi i maminky. Vzhledem k tomu, že v naší 

školce současně proběhla nákaza neštovic a počet dětí se snížil na 5, od 16.3. jsme uzavřeli mateřskou 

školku i my. Mikrojesle vydržely o týden déle. Nejdříve se uzavřely restaurace, pak tělocvičny, později i 

hřiště. 

Vláda nařídila zkrátit otevírací dobu na úřadech na tři hodiny v úřední den. Káranský úřad má pro vás 

otevřeno v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. Žádáme vás, abyste zvážili návštěvu na úřadě a svou 

záležitost nejdříve řešili telefonem - 326991530 či emailem obec@karany.cz.. Na těchto linkách se vám 

budeme snažit vyhovět od 8 do 14 hodin. Zatím občany nejvíce trápí poplatek za odpady. Většina z vás má 

poplatek již uhrazen, ale ti, co nemají a trápí je to, mohou použít internetové bankovnictví, variabilní 

symbol k platbě rádi sdělíme telefonem či emailem. Vy ostatní vydržte, termín poplatku je 30.4. třeba na 

čarodějce se už budeme moci setkat a pokud ne, tak to určitě vyřešíme ke spokojenosti všech. Ale blíží se 

termín prvního svozu bio popelnic (31.3.) a tam potřebujete známku. U rekreantů, kteří platbu provedli 

máme podklad a známku včas rozneseme 

do schránek. Trvale žijící žádáme, aby nám 

do emailu, nebo telefonem potvrdili, že 

službu chtějí dále využívat, pokud mají 

uhrazen poplatek za komunální odpad, 

bude jim známka taktéž včas doručena. 

Chtěla bych pochválit a poděkovat všem, 

kteří pomáhají sousedům a nejen jim. Těm, 

kteří pohlídají děti, když rodiče musí do 

zaměstnání, kteří věnují materiál na šití 

roušek, šijí je doma a distribuují po 

Káraném, kteří nakoupí starším 

spoluobčanům, aby nemuseli na 

frekventovaná místa.  

I my, z úřadu, se snažíme pomoci. 

Zasedací místnost se proměnila na krejčovskou dílnu. Jedna přinesla z domu šicí stroj, další žehličky a 

žehlicí prkno, látky, nůžky a šijeme. Kontaktovali jsme trvale žijící občany, u kterých jsme nevěděli, zda 

mají spojení se svými blízkými, kteří by je zásobili základními potravinami a léky.  

 Chtěla bych vás požádat o maximální ohleduplnost. Dodržování nařízení, odstupových vzdáleností při 

čekání na obsloužení v obchodě, na poště, na úřadě. Omezte zbytečné cesty mimo Káraný. Rekreanty bych 

požádala, aby omezili cesty do Káraného. Nepodléhejte chmurům, neklesejte na mysli - určitě virus 

nakonec podlehne celosvětovému snažení, vzdá se a my se potkáme na některé ze společných akcí. 

Barbora Krejčí  
 

Zprávy z TJ Jizera Káraný 

Stolní tenis 

Konec sezony soutěží ve stolním tenisu ovlivnila opatření proti šíření koronaviru. Poslední kolo Okresní 

bodovací soutěže dětí a dorostu, které se mělo odehrát v neděli 15.března v Brandýse nad Labem bylo bez 

náhrady zrušeno. Okresní soutěže dospělých byly zatím přerušeny a další postup bude stanoven na základě 

rozhodnutí či doporučení ČAST a s ohledem na další vývoj situace.   

Před přerušením soutěží „A“tým odehrál pouze domácí zápas s TTC Říčany, který vyhrál jednoznačně 

16:2. „B“ tým v domácím prostředí remizoval s Odolenou Vodou 9:9, následně vyhrál v Říčanech těsně 

10:8 a v oslabené sestavě doma podlehl Líbeznícím 4:14.      Jan Jarý 
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KÁRANSKO – VESTECKÝ  

MASOPUST 2020 
Letošní masopust se konal v sobotu 22.února a všichni jsme 

byli plni očekávání, jestli nám vyjde počasí. To se nakonec 

umoudřilo a již od rána bylo vidět, jak naši hasiči připravují 

mýtnou strážnici na mostě přes Jizeru. Jejich masky - 

uniformy příslušníků VB a armády - budily jistou nostalgii a 

dodaly jim na vážnosti. Poplatku se nevyhnul žádný 

dopravní prostředek, ani pěší bez masky.  

Průvod jako obvykle vycházel od Obecního úřadu v 

Káraném ve 14:05 po odjezdu pravidelné linky autobusu. 

Obecním drábem byla paní starostka, Barbora Krejčí, 

požádána o udělení povolení, aby průvod mohl projít obcí. 

Tradičně po celé trase průvodu byly zastávky, kde bylo 

možno ochutnat dobroty od místních občanů. Na vozech 

bylo také k dispozici občerstvení. Na jednom z vozů jela 

„Řeznická kapela“, která vesele vyhrávala maskám do 

kroku. Přechodem průvodu přes most na vesteckou stranu se 

průvod zastavil, dokud nebyl rovněž udělen souhlas k průchodu Novým Vestcem. Průvod měl před sebou 

ještě dalekou cestu k Obecnímu úřadu Nový Vestec, a tak bylo na místě se pořádně posilnit. Kapela přivítala 

krátkou pauzu a grilovaná klobáska jim dodala sílu k dalším hudebním výkonům na zbytek cesty. Když 

průvod došel k OÚ Nový Vestec, byly podle tradice medvědovi přečteny všechny hříchy, za které se mu 

vzal život do příštího masopustu. 

V sále OÚ pokračovalo 

masopustní veselí bezmála 

do půlnoci. 

Na přípravě masopustu se 

podíleli hlavně naši hasiči, 

OÚ Káraný a OÚ Nový 

Vestec a také dobrovolníci. 

Lidé přinesli na stanoviště 

spoustu dobrot, o které se 

podělili s ostatními. 

V neposlední řadě musím 

zmínit množství nápaditých 

masek účastníků průvodu. 

Jestli jste zaznamenali 

zvýšený počet turistek 

v průvodu, tak vězte, že to 

byly členky našeho spolku TJ Jizera Káraný, které se každoročně zapojují s nápaditou skupinovou maskou. 

Sluší se všem poděkovat. DĚKUJEME, bez Vás by ani ten letošní masopust nebyl tak pestrobarevný, veselý 

a úspěšný. Dle hrubého odhadu se do průvodu zapojilo cca 620 lidí v masce, či bez ní.  A to jsme ještě ani 

netušili, že to bude na dlouhou dobu poslední kulturní akce v obou obcích. 

 

Všechny plánované akce na měsíc březen a duben 2020 se budeme snažit přesunout na nové termíny. 

Zatím se ale nedá odhadnout na kdy. 

Těšíme se na Vás v lepších časech. Pevné zdraví! 
Alice Hodačová 



„Káraný přehled historie od pravěku do 21. století“ - pokračování 

Autor: Oldřich Křivánek 
 

Co ještě zaznamenat ze správy obce v letech 2006 - 2010 

Spoustu energie i času vyžadují nejen investice, ale všední provoz obce. 

Kromě řešení průběhu i následků občasných povodní a nárazových vichřic, 

vyžadujících četné zásahy správy obce, hasičů a jiných 

dobrovolníků či spolků, se v tomto souhrnu hodí 

zaznamenat nejen složitý proces, spojený s povinností 

každého majitele nemovitosti požádat stát o povolení 

odběru vody z vlastních studní, zrušení vodárenské 

vlečky, těžbu písku z řečiště Jizery (údajně z důvodu 

zlepšení průtoků) zpevnění jizerských břehů, přípravu 

čelákovické investice na lávku přes Labe nad jezem 

(záměr později zrušen). Mezi další děje vhodné 

k připomenutí patří i náročné vysazení nových 

stromořadí v prostoru zvaném Na pastvách, sponzorsky 

investované i realizované manželi Vodákovými, ale také: další – již třetí - pokus 

o výstavbu vodní elektrárny u zdymadla. Nelze přehlédnout ani dobře 

připravenou a kvalitní oslavu 230 let osídlení Káraného, ani soukromou 

investiční přípravu k zástavbě v severní části prostoru Na Ladech, prodej obecního pozemku ve 

Stříbrného vile, prodej obecního plynovodu jeho provozovateli, jehož výtěžek posloužil jako základ 

pro opravu a výstavbu chodníků v obci. Zmínit je třeba i průběžné, tedy trvalé starosti se zákonnou 

likvidací pevných komunálních, ale i nebezpečných odpadů. To vše je doprovázeno důslednou péčí o 

finance obce, spojenou s tisícovkami řádných záznamů, vyžadovaných zákonem, a často 

kontrolovaných státem.  

Perspektivně:  
v čase dokončování této publikace je připravována stavba mateřské školky. 

 

Ještě celkové ohlédnutí za starostmi s tzv. denními-běžnými problémy za posledních 20 let, tedy od 

r. 1990 do r. 2010 (aneb: co občan nevidí) 

Níže uvedené příklady naznačují i další záležitosti, které bylo 

také nutno projednávat, zařizovat i rozhodovat. I v obci o rozloze 

900 ha s 600 obyvateli, se 300 trvalými obydlími a cca 5000 

rekreanty v sezóně sídlících v 940 rekreačních objektech, s nimi 

bývá starostí víc než dost. Kromě úkolů zmíněných na 

předchozích stránkách, kde popisuji obtížný start v obnovené 

správě obce po jejím opětném osamostatnění, je třeba dále ještě 

vzpomenout, že do období starostování Milana Vaňka i navazujícího starosty Petra Zatloukala, bylo 

třeba řešit spoustu problémů dalších, pro správu obce velice potřebných, frekventovaných, a tedy 

nikoliv okrajových. Kromě výše jmenovaných investic, do správy obce spadalo i nadále patří vyřizování 

tisícovek žádostí, stížností, přípisů, ale i projektů ze strany obyvatel, spolků, podnikatelů, vyšších 

úřadů. S tím souvisí i zmíněný obrovský pohyb finančních pohybů (poplatky, investice, opravy, údržba, 

odpady, vodovod, atd.), tak aby byly důsledně naplněny zákonné finanční nároky a potřeby obce. To 

vše s důsledným dodržováním pořádku a evidence, nejen dle platných předpisů, sledovaných 

důslednými kontrolami finančních úřadů, ale i úspěšnou snahou obec nezadlužit. Zkrátka: i ta méně 

viditelná správa obce není lehká, ani jednoduchá. 
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