Červen se od předchozích měsíců tentokrát lišil.
Poněkud se ochladilo a řada dnů propršela. Rostliny
déle trvající déšť přivítaly jistě s povděkem. Přes
příznivý vliv na vegetaci však nedochází k doplnění
chybějící podzemní vody. Káranému se naštěstí
vyhnuly silné bouře s přívalovými dešti, které naopak
potrápily řadu míst i některých regionů v celé
republice. Města a obce sčítají škody po povodních.
Opatření proti koronaviru se dále rozvolňují, hranice
jsou v rámci Evropy již mnohde otevřené. Lidé se tak
s nadcházejícími
prázdninami
připravují
na
dovolenkové cestování. Obcím však začal boj o
peněžní příjmy. Na jedné straně jde celé hospodářství do útlumu, a tudíž se obcím určitě sníží daňové
výnosy. Na straně druhé se česká vláda rozhodla sebrat městům a obcím další peníze, které pak svým
jménem rozdává podnikatelům. Celkově se jedná o miliardy a v případě Káraného se tudíž jen v tomto
roce předpokládá snížení příjmu o 3 miliony korun ! Pokud se obcím podaří vybojovat alespoň nějaké
kompenzace od státu, tak by letošní propad káranských příjmů mohl být „jen“ 2,1 milionu korun.

Mateřská škola bude větší
Když jsme v roce 2012 stavěli naši malou školku, z průzkumů mezi lidmi vyplynulo, že obsazenost
"káraňáky" bude i v době babyboomu jen 50%, proto nebylo potřeba ji dimenzovat větší. Byla koncipována
na jednu třídu a kontejnery, z nichž je postavena, nejsou nosné pro další patro. Velmi rychle se však školka
naplnila a každý rok se stávalo, že se nějaké z káranských děti dostalo „pod čáru“.
S myšlenkou, že bychom školku zvětšili, si hrajeme už od chvíle, kdy se naše obec stala členem MAS
Střední Polabí. Od nich přišla otázka „A co byste vlastně v obci potřebovali?“. V seznamu asi 70 projektů
bylo i rozšíření školky. Trvalo ještě několik let, než se naše myšlenka přetvořila na dotační titul z IROP.
V tu chvíli jsme začali pracovat na projektu a stavebním
povolení. To jsme získali v únoru 2019. Bohužel k tomu,
abychom vedle stávajících kontejnerů postavili další,
nemáme dostatek místa. Museli jsme do patra. K tomu je
potřeba ocelová roznášecí konstrukce. Protože jsme
připravovali školku pro dotaci z IROP, musela být
bezbariérová tedy s výtahem a požární předpisy nařídily
druhé schodiště. To nás přivedlo na myšlenku využít ho pro
děti a přistavit k němu skluzavku.
Požádali jsme o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Střední
Polabí. Na školku jsme získali maximum, co bylo možné 9,5
mil Kč a začali soutěžit dodavatele. A přišla studená sprcha.
Nejnižší nabídka byla přes 21 mil. Kč. To by znamenalo
spoluúčast obce vyšší než bylo zastupitelstvo ochotno schválit. Pokusili jsme se jednat se sousedním

Novým Vestcem o spolufinancování, ale nebyli jsme vyslyšeni. Museli jsme zrušit výběrové řízení a školku
dát „k ledu“.
Na počátku roku se objevila možnost financovat náš projekt z národních zdrojů prostřednictvím
ministerstva financí. Nelenili jsme a připravený projekt přiložili k žádosti. Začali jsme soutěžit znovu. A to
vše v době situace COVID. Jak se sešel rok s rokem, situace na stavebním trhu rozhodně ztrátou zakázek
neutrpěla, cena materiálů a ostatních vstupů vzrostla a výběrové řízení dopadlo obdobně jen vysoutěžená
cena je ještě vyšší.
Ministerstvo financí a rozpočtový výbor vlády si dali na čas a výrok slibovaný v dubnu dorazil v polovině
června. Za to byl kladný a na školku jsme získali potřebných 20 mil. Kč. Potvrzení přijetí dotace byl nejvíce
diskutovaný bod jednání obecního zastupitelstva. Nakonec většina rozhodla, že do toho jdeme.
Hned druhý den byla podepsána smlouva s firmou DUMAREALSTAV s.r.o. v hodnotě 23.544.017 Kč
včetně DPH na kompletní dodávku stavby „Obec Káraný – Přístavba a nástavba budovy MŠ“, z níž valná
většina musí být dokončena do konce listopadu 2020, abychom dostáli podmínkám dotace. Držte nám
palce.
Barbora Krejčí

Káranka už má nového majitele
Jednání, která jsme začali na sklonku minulého roku, o koupi areálu Káranky ztroskotala. Když jsme na
základě dotazů zájemců na možnosti využití areálu objevili na webu jedné realitní společnosti tuto
nemovitost za 28 mil. Kč, začali jsme se obávat. Dotazy byly
buď na bydlení nebo překladiště kamionů. Kontaktovali jsme
tedy realitku a začali vyjednávat. Na základě odhadu znalce
jsme cenu snížili na přijatelných 18,5 mil Kč. Poté, co jsme
začali vyjednávat o smlouvě se do všeho vloudil COVID, nebo
jiný vir, a jednání stagnovala. Od února jsme požadovali po
realitní kanceláři návrh kupní smlouvy. Bohužel realitka měla
mandát pouze k podpisu rezervační smlouvy a o to jsme my
nestáli. Mezi tím jsme zjistili, že areál není napojen na elektřinu
a její zpětné napojení bude stát minimálně 200 tis. Kč. Pokusili
jsme se dohodnout s právní kanceláří zastupující zahraničního majitele firmy Zátka s.r.o., aby zařídili buď
zpětné napojení, nebo nám poskytli slevu. Tímto jednáním jsme se dostali do května. Návrhu kupní
smlouvy jsme se dočkali až na počátku června s tím, že je i druhý zájemce a cena je tedy vyšší a rozhodnutí
musí přijít do 3 dnů. Na toto nemohlo obecní zastupitelstvo ani zareagovat, protože zákonná lhůta na svolání
jednání zastupitelstva je dnů 7. Sice jsme se odvolali k právnímu zástupci firmy Zátka s.r.o. na nekorektní
jednání, ale od toho si moc neslibujeme. Tady jsme prostě neuspěli.
Barbora Krejčí

Přestavba železničního mostu
Práce na železničním mostu přes Labe jsou již v plném proudu. Jedná se o 2. etapu stavby pod názvem
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“, jejíž investor je Správa železniční dopravní
cesty, s.o. Tato etapa stavby by měla probíhat mezi roky 2019–2022 .
Plánovaný harmonogram prací:
Rok 2020
5 - 6:
strojní úprava 1. traťové koleje Lysá n. L. – odbočka
Káraný
7 - 9:
strojní úprava 2. traťové koleje Lysá n. L. – odbočka
Káraný
3 - 9:
příprava pro provizorní most přes Labe
9 - 11:
zřízení trati na provizorním mostu
12:
snesení a likvidace poloviny železničního mostu
Zdroj: Eurovia

V měsíci červnu jsme nechali v ulici
Václavská a v ulici Na Betonce
instalovat nové zálivkové mísy kolem
stromů, abychom v horkých dnech
předcházeli usychání. Zálivkové mísy
jsou
vyrobeny
z recyklovaného
plastu LDPE o tloušťce 3 mm a výšce
30 cm. Slouží k vytvoření vodního
reservoáru při zavlažování kořenového
prostoru stromů. Ke snadnému spojení
a vytvoření kruhu slouží spojka.
Zálivková mísa se zakopává cca deset
centimetru do země. Při této příležitosti
jsme všechny stromy nechali přihnojit
hnojivem Silvamix. Věříme, že se nové
mísy osvědčí a zároveň místním
hasičům ulehčí práci při zalévaní.

Stolní tenis

Kvůli vládním opatřením proti
šíření
koronaviru
byly
rozhodnutím vedením svazu
stolního
tenisu
předčasně
ukončeny všechny soutěže dětí i
dospělých. V celkovém pořadí
Okresních bodovacích soutěží
dětí a mládeže obsadil v kategorii
mladších žáků druhé místo
Bedřich Pivoňka, třetí skončil
Matyáš Bergman, dvanáctý
Vojtěch Ramzer, na 21.místě se
umístil Antonín Pivoňka, na 28.
místě Matěj Dušák, na 29.místě
Matyáš Bodlák a na 34.místě Václav Veselý. V pořadí týmu skončili na prvním místě hráči Říčan a náš
tým skončil hned za nimi na druhém místě. Kategorii dorostu vyhrála Aneta Mrázová, čtvrtý skončil Lukáš
Havránek a pátá Alžběta Komárková. Díky takto krásnému umístění jsou naši hráči první v pořadí týmů.
V konečném pořadí Středočeské Open tour mládeže a juniorů skončila na 56.místě Bára Pokorná, šedesátá
Aneta Mrázová, na 96.místě je Bedřich Pivoňka, 133 je Denis Notek a 149 Matyáš Bergman. Celkem se
krajských turnajů v uplynulé sezóně zúčastnilo 225 hráčů.
V předčasně ukončených okresních soutěžích dospělých skončil náš „A“ tým v OP2 na čtvrtém místě a „B“
tým v OP3 na šesté příčce. Pro příští sezónu jsou oba týmy registrovány ve stejných soutěžích.
Díky zrušení zákazu pořádat sportovní akce, tak letos uspořádáme 4.ročník Letní série turnajů ve stolním
tenise. První červnovou sobotu se odehrálo první kolo, kterého se zúčastnilo 16 hráčů z 8 oddílů. Celkovým
vítězem prvního turnaje se stal Rostislav Skoba z Nymburka, na druhém místě skončil domácí Daniel
Čmuhař, třetí byl Luboš Velechovský také z Nymburka, čtvrtá
skončila Pavla Doležalová z Brandýsa nad Labem a pátý Václav
Jagoš ze Slivence. Letošní ročník bude složen ze čtyř turnajů a
do celkového pořadí se budou započítávat tři nejlepší výsledky.
Druhé kolo se uskuteční v sobotu 18.července od 9,00hodin
v herně Obecního úřadu v Káraném.
Jako každý rok, tak i letos jsme před začátkem letních prázdnin,
u příležitosti zakončení sezóny, uspořádali pro děti sportovní
odpoledne. Děti si na hřišti mohly zahrát fotbal, zacvičit na
posilovacích strojích a na závěr se občerstvit v místní klubové
restauraci. Jménem trenérů přeji všem dětem letní prázdniny plné krásných zážitků a první středu v září se
těšíme na zahájení nové sezóny.
Jarý Jan

Sportovní a kulturní akce prázdniny 2020
Prázdninový provoz hřiště TJ Jizera Káraný a bistra
Každý den 10:00 - 20:00 hodin, pá a so do 22:00 hodin
Nedělní volejbal od 17:00 hodin
Od 21.6.2020 si můžete každou neděli od 17:00 hodin
přijít zahrát volejbal na nově upravené hřiště vedle areálu
hřiště TJ Jizera Káraný

Tenisová školička pro děti ve věku od 4 do 12 let pod vedením trenérky Jany Janské – kurty na
hřišti TJ Jizera Káraný
Školička probíhá již od června, kontakt na trenérku paní Janu Jánskou tel. 776 698 786. Případný zájem o
tréninky dětí starších 12 let a dospělých po dohodě s trenérkou.
18.7.2020 Memoriál Oldřicha Křivánka
Tenisový turnaj rekreačních (neregistrovaných) hráčů – mužů a žen – o putovní pohár. Začátek v 8:30
hodin na hřišti TJ Jizera Káraný. Uzávěrka přihlášek 17.7.2020 do 18:00 hodin u paní Jitky Barcalové,
tel. 723 334 077, startovné 200 Kč / osoba.
Letní taneční workshopy červenec a srpen 2020
Letní taneční camp hip-hopových tanečních stylů pod vedením Julie Müllerové pro zájemce od 5-15 let.
Termíny: 20.-24.7. menší děti 5-7 let, 3.-8.8. starší děti 8-15 let. Místo konání: tělocvična OÚ Káraný.
Kontakt a přihlášky u Julie Müllerové tel. 604 890 624
Kavárnička pro starší a pokročilé
Vrací se oblíbená kavárnička, která bude probíhat každou 3. středu v měsíci na hřišti TJ Jizera Káraný od
15:00 hodin, počínaje měsícem červencem.
Hasičská letní zábava aneb čarodějnice přeci budou 25.7.2020 od 19:00 hodin na louce u Jizery
vedle hřiště
Ani letos naši hasiči nezklamali a připravují pro
nás letní zábavu. Tentokrát i s pálením
čarodějnic, které se neuskutečnilo z důvodu
koronavirových opatření. K tanci a poslechu
hraje naše oblíbená skupina PÁDY. Občerstvení
zajišteno, vstupné dobrovolné.
Klobouková party 1.8.2020 od 17:00 hodin
hřiště TJ Jizera Káraný
MS ČČK Káraný pořádá pro členy, občany a
hosty, oblíbenou kloboukovou párty. Můžete
očekávat drobné občerstvení a tombolu.
Divadelní představení 22.a 29.8. od 20:00
Sněhurka a 7 trpaslíků
Podrobnosti přineseme v příštím čísle zpravodaje
Káranská 1000 - 22.8.2020 od 13:00 hodin U Ferusů,
kontaktní osoba pan Jindřich Týč jr.
Dětský den 30.8.2020
Tradiční dětský den plný soutěží a rozlučka s prázdninami. Více informaci a čas zahájení upřesníme
v příštím čísle zpravodaje
Cvičení na hřišti - přijďte si s námi zacvičit
Na hřišti probíhá pravidelné cvičení v pátek od 17:00 hodin, v neděli od 9:00 hodin a během prázdnin
bude jistě i cvičení v týdnu. 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. 607 704 088 a
u správce pana Miroslava Fabíka tel. 602 227 673
Přihlášky pro nové členy do TJ Jizera Káraný lze taktéž vyzvednout u správce hřiště.
Těšíme se na Vaši účast!!!
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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