
 

 

 

Starý rok plný příprav  

nový rok plný výzev 
 

Zastupitelstvo má povinnost scházet se každé tři 

měsíce. Ve větších obcích funguje rada a ta může 

schvalovat určitá rozhodnutí za zastupitelstvo. U nás 

rada není, tak i frekvence jednání zastupitelstva je 

vyšší. Celkem se zastupitelé v roce 2019 sešli 

osmkrát, jak se zapracovali noví zastupitelé posuďte 

sami. 

V lednu jsme se pokusili získat finance na 

rekonstrukci kapličky ve Václavské ulici, ovocné 

stromořadí za obcí a opravu části ulice K Přívozu. Zadařilo se nám pouze v posledním případě.  

V únoru, na besedě s občany ohledně bezpečnosti, vyplynulo, že občané neshledávají činnost bezpečnostní 

agentury ADDUCO za přínosnou a na základě toho byla spolupráce s nimi ukončena. Finance, které touto 

cestou ušetříme budou věnovány na zlepšení a rozšíření kamerového systému v obci. 

Na jaře jste nám udělali velkou radost, když jste ve velkém počtu dorazili v maskách na tradiční masopust 

a v dubnu na akci Ukliďme Česko. Letos jsme napočítali přes 60 dobrovolníků, kterým není lhostejné, jak 

to tady vypadá. Těšíme se na vás i letos.  

Místní chlapci obnovili tradici velikonočního řehtání, doufáme, že letos také půjdou. 

Od února do června jste se mohli vyjadřovat k činnosti obce v dotazníku, který byl zveřejněn na webu i 

fyzicky distribuován. K naší lítosti, možnosti vyjádřit se, využilo jen velmi malé procento občanů. 

Výsledky ankety byly veřejně předneseny na besedě s občany před hasičskou zábavou.  

Léto jsme zasvětili boji proti suchu. Donutili jsme ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, aby 

nás zařadil do svého programu a zaznamenal, že tady stát, resp. Povodí Labe mají Grado a Hrbáčkovy tůně 

a že jim hrozí reálné vysychání. Ze setkání vyplynulo, že rozhýbat někoho k činu bude běh na dlouhou trať, 

ale my to nevzdáme. 

Loňský rok byl druhým rokem, kdy se počítaly vývozy popelnic. Přes léto probíhala i kontrola ze strany 

zastupitelů. Zjistilo se, že tak jako v jiných obcích není potřeba svážet odpad každý týden, protože ven je 

staví někdy i méně než polovina jejich majitelů. Zároveň i dodavatel elektronické verze vypověděl Obci 

smlouvu s tím, že od roku 2020 nedokáže tuto službu zajistit. Nicméně data za rok 2019 máme ucelená a 

můžeme tak odměnit třídiče odpadu. To, že budou svozy od roku 2020 každý sudý týden, se projeví 

v poplatku na rok 2021. 

Oprava komunikace K Přívozu omezila život v obci na dva podzimní měsíce, protože jsme ji vzali opravdu 

z gruntu a ulice dostala povrch i v místech, kde už od dob plynofikace chyběla. Člověk by řekl 160 m, co 

to může stát? Pro Vaši představu tato akce byla pořízena za 2,14 mil. Kč. Získání dotace se podařilo bez 

pomoci třetí strany a MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) přispělo 1,25 mil. Kč. Obec tedy zaplatila cca 

880 tis. Kč, ale komunikace je nová včetně drenáže, nové kabeláže a sloupů veřejného osvětlení. Těch je 

dokonce o dva více, aby osvětlení odpovídalo normě. 



Zároveň jsme se v září nechali prověřit i lávku do Toušeně. Z výsledků měření vyplynulo, že se péči o 

lávku budeme muset v letošním roce věnovat, a to jak statice, tak nátěru, který bude vzhledem umístění nad 

řekou také finančně náročný. 

V říjnu byla slavnostně do provozu předána nová cisterna, na kterou jsme získali dotaci z evropských fondů. 

Tatra má hodnotu 8,26 mil. Kč a obec z toho uhradila 1,13 mil. Tato částka odpovídá částce, kterou bychom 

museli vydat na nutnou opravu stávající techniky. Novým vozem se zvýší akceschopnost naší jednotky. 

Zároveň jsme do majetku převzali i štěpkovač a 347 kompostérů, které se během října a listopadu 

distribuovaly zdarma občanům jak trvale žijícím, tak chatařům. Tento projekt byl spolufinancován EU přes 

Státní fond životního prostředí podílem 85% (1,79 mil. Kč) našich 15% činilo 316 tis. Kč.  

Mimo to jsme nezaháleli a na rok 2020 jsme se pilně připravovali. Obec získala dotaci 500 tis. Kč od 

Středočeského kraje na vývaziště pro malá plavidla, které bude na Labi mezi vodárnou a chatami. Dále se 

chystáme vyměnit veřejné osvětlení prakticky v celé obci, na což jsme získali příslib téměř 2mil. Kč od 

MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu). To nejnáročnější rozhodnutí jste nám pomohli učinit vy občané 

Káraného, kterým není osud obce lhostejný. Mezi Vánocemi a Novým rokem jsme všechny občany 

oslovili do domovních schránek s letákem, aby se zapojili do diskuze, co s Kárankou. Na veřejné projednání 

se dostavilo cca 80 občanů a valná většina bylo pro koupi.  

To že s těmito zastupiteli to bude jiné, mně bylo jasné, už když jsem je oslovila. Ale že mě připraví takovou 

výzvu, a tak brzo jsem nečekala. Doufám, že společně s nimi, s členy našich spolků, jinak 

neorganizovanými dobrovolníky a také s vámi se všemi tuto výzvu zvládneme. 

Děkuji všem, kteří svou prací v roce 2019 byli přínosem pro život v Káraném a doufám, že nám zachováte 

věrnost i v roce 2020 a přivedete k tomu i další.       Barbora Krejčí 

Veřejné projednání záměru na koupení Káranky 
 

Na 22. ledna svolala obec veřejné projednání 

k záměru koupě areálu Káranky. S ohledem na 

závažnost tohoto rozhodnutí a k 

předpokládanému zájmu občanů o tuto 

problematiku, proběhla akce v místní tělocvičně. 

Že se o toto téma občané aktivně zajímají, se jasně 

ukázalo. Diskuse se zúčastnilo asi 80 lidí. Živá 

dvouhodinová debata se vedla v pozitivním tónu. 

Většinu diskutujících nejvíce zajímala ekonomická stránka věci. Vedení obce Káraný si v předstihu nechalo 

zpracovat odborné podklady („Ekonomické a obchodní posouzení koupě bývalého výrobního areálu 

Káranka“, „Střednědobý výhled rozpočtu s analýzou financí a ratingem“, „Investiční úvěrový rámec na 50 

mil.Kč“ i znalecký posudek k reálné ceně), z nichž jasně vyplývá schopnost obce nemovitost pořídit, 

zrekonstruovat a následně provozovat. Se závěry těchto posudků byli přítomní občané seznámeni. Probíral 

se rovněž vliv této velké investice na další rozvoj obce a ostatní investice v Káraném. Zmíněny byly také 

různé možné scénáře dalšího postupu. Příjemným překvapením byla drtivá podpora občanů podporujících 

myšlenku na koupi areálu. Proti koupi byli jen dva.  

Vedení obce nastínilo různé možnosti, k nimž lze Káranku využít, a zároveň požádalo přítomné, aby navrhli 

další možné způsoby využití areálu. Současně byla zmíněna možnost využití některých prostor místními 

živnostníky pro drobné podnikání. 

Pro zastupitele bylo veřejné projednání potvrzením správnosti myšlenky koupě objektu a inspirací pro další 

směřování využití daných prostor.          Petr Zatloukal 
 

Ještě doplnění k odvozu směsného odpadu v popelnicích v sudé pondělky… 
 

Všichni vnímáme, že téma odpadů je všudypřítomné a nekonečné. V naší obci, která je svým položením a 

strukturou osídlení (míním tím např. rozlohu obce, roztroušené chatové oblasti, kam auto FCC pro popelnici 

nezajede a také třeba to, že obec je na konci trasy a auto s odpadem se musí zase vrátit a zadarmo to 

neučiní…) opravdu specifická, bude toto téma vždy komplikované, ať se budeme snažit sebevíce. 



Pracujeme v souladu s povinnostmi nám danými státem a ty jsou především snižovat objem směsného 

odpadu. Trendem je omezit skládky a do budoucnosti je úplně zrušit. Posledním rokem, kdy bude povoleno 

skládkování, byl rok 2024.  

Nyní, na základě legislativy, která bude platit v roce 2021, je ukončení skládkování odsunuto na rok 2030. 

Klíčovým opatřením má být pro svozové firmy postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního 

odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030.  

A svozové firmy zase své náklady přenesou na obce. 

Tento jasný směr je také důvod, proč jsme přijali nabídku firmy FCC Česká Republika,s.r.o., aby očipovala 

popelnice, a my jsme mohli motivovat občany k tomu, aby popelnice využívali co nejméně a třídili co 

nejvíce.  

Tak se také stalo. Naši občané třídí. Přestože je popelnic v obci kolem 500, společnost FCC vyvážela 

v průměru 250 popelnic týdně. Evidentně tedy je v obci potenciál na snižování směsného odpadu a nižší 

frekvenci svozu.  

Bohužel FCC v projektu využívání čipů ze svých interních důvodů, na které nemáme vliv, nepokračuje. 

Byli jsme však schopni na základě dostupných výstupů alespoň vyhodnotit potřebu svozů.  

Takže proč platit týdenní svoz, když nastavením svozu 1 x za 14 dní občané ušetří a většina je toho snadno 

schopna.  

Ostatní sběrná místa tříděného odpadu, kterých je v obci v létě neuvěřitelných 14 (v zimě o jedno méně), 

se vyváží kromě skla a tetrapaku v týdenních intervalech, někde i dvakrát týdně. Místa a termíny svozů 

jsou na mapě, kterou občané dostali k dispozici do schránek a je i na webu obce. 

Tímto nadále pracujeme na tom, abychom zlepšovali podmínky pro třídění odpadu a posilovali trend 

snižování vzniku směsného odpadu. Pro doplnění upozorňuji, že výpočet poplatku na daný rok se tvoří 

vždy z úhrady faktur za odpady za předchozí rok.        Iva Vodáková 
 

 

Na konci roku 2019 se konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Káraný 
 

Úvodní slovo měl velitel SDH Milan Vaněk, který 

přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2019. Zpráva 

jednotky (JSDHO): v loňském roce  jsme měli celkem 

18 výjezdů z toho bylo devět požárů (osm technických 

výpomocí a jedna záchrana několika osob z vody). Také 

jsme se zúčastnili cvičení na únik chloru ve vodárně 

Káraný. Zpráva činnosti sboru (SDH): sbor pořádal 

tradiční hasičský ples, masopust, pálení čarodějnic, letní 

zábavu. Dále jsme se zúčastnili například akcí Ukliďme 

Česko, Dětský den, Čistá řeka Jizera, Svátek světla 

(svatá Lucie), zajištění dopravy pří Houšteckém 

cyklomaratonu. Dále jsme pro OÚ zajišťovali zalévaní 

stromků, vyřezávání vegetace podél místních 

komunikací a jako každý rok jsme usadili a 

ozdobili vánoční strom před obecním úřadem. Na údržbě 

výstroje a výzbroje jsme odpracovali 300 hodin.  

Po zprávě pokladníka došlo na volbu nového výboru. 

Starostou byl zvolen Bronislav Bodlák, místostarostkou 

byla zvolena Kateřina Rajtová, velitelem byl zvolen 

Milan Vaněk, jednatelem Zdeněk Kolb a hospodářkou 

byla zvolena Zuzana Chramostová. 

Starému výboru, a hlavně bývalému starostovi SDH, 

Pravoslavu Mahulíkovi, je třeba poděkovat za vynikající 

práci a popřát novému výboru hodně štěstí a dobrých 

nápadů v jeho práci. 
Václav Kuthan 

 

 

Přijď mezi nás ! 

Jednotka „Sboru dobrovolných 

hasičů Káraný“  

hledá do svých řad nové posily. 
 

Členem naší jednotky se může stát každý, kdo 

chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů 

potřebují a zároveň splňuje níže uvedené 

podmínky pro příjetí : 

 

- Minimální věk 18 let 

- Zdravotní způsobilost 

- Fyzická zdatnost 

- Psychická odolnost  

- Zodpovědnost, spolehlivost a ochotu 

pomáhat druhým 

- Chuť pracovat 

 
Výhodou je platné řidičské oprávnění sk. „B, C“ 

V případě tvého zájmu nás prosím kontaktuj 

prostřednictvím  

emailu vaclavkuthan@seznam.cz  

nebo na tel. č. 777837231. 

mailto:vaclavkuthan@seznam.cz


První letošní výjezd jednotky SDH v roce 2020 na sebe nenechal dlouho čekat 
 

2. ledna v 18:19 hod byl vyhlášen poplach-požár nízké budovy. Naše jednotka 

vyjela vozidlem CAS 30 Tatra v počtu 1+5. Po příjezdu na místo bylo průzkumem 

zjištěno, že se jedná o požár chaty v plném rozsahu. Ohněm bylo zasaženo přízemí a 

podkroví budovy. Jednotka zasahovala v dýchací technice dvěma proudy C. 

Po likvidaci požáru a následném dohašení nám bylo předáno požářiště jednotkou HZS 

Stará Boleslav, kde jsme až do ranních hodin prováděli dohled. Výjezdu se zúčastnili 

HZS Stará Boleslav, dále pak JSDHO Brandýs nad Labem, JSDHO Stará Boleslav 

Díky novému zásahovému automobilu CAS 30 Tatra a jeho vybavení jsme byli schopní 

poprvé vyjet v počtu 1+5 díky tomu náš zásah byl efektivnější.     Václav Kuthan 
 
 

Zprávy z TJ Jizera Káraný 
Stolní tenis 

Nový rok jsme zahájili tradičně, letos již 12.ročníkem Novoročního turnaje, kterého se zúčastnilo 13 hráčů 

z pěti oddílů. Kromě domácích to byli hráči Otradovic, Slivence, Nymburka a Konstruktivy Praha. Hrálo 

se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Celkovým vítězem se stal káranský Daniel Čmuhař, na 

druhém místě skončil Pavel May ze Sokola Otradovice a třetí byl Václav Jagoš ze Slivence. Nejlepší ženou 

byla na osmém místě domácí Nikola Fridrichová. 

V polovině ledna se v Líbeznících odehrálo čtvrté kolo Okresní bodovací soutěže dětí a dorostu. Tohoto 

kola se zúčastnilo 7 dorostenců, 12 starších žáků a 30 mladších žáků. Z našeho oddílu to byli tři dorostenci 

a šest mladších žáků. V kategorii dorostu skončila Aneta Mrázová na 

4.místě, Lukáš Havránek byl šestý a Alžběta Komárková sedmá. 

Kategorii mladších žáků vyhrál Bedřich Pivoňka, na čtvrtém místě 

skončil Matyáš Bergman, na 18.místě byl Vojtěch Ramzer, na 21.místě 

Matěj Dušák, na 28.místě Antonín Pivoňka a na třicátém Matěj Bodlák. 
 

V lednu vstoupily obě soutěže dospělých do své druhé poloviny. „A“ 

tým v Okresní soutěží 2.třídy v domácím prostředí nejdříve podlehl hráčům Sokola Přezletice 6:12 a 

následně zvítězil nad hráči Sokola Nehvizdy 16:2. „B“ tým v Okresní soutěži 3.třídy oba letošní zápasy 

prohrál – v Přezleticích 6:12 a ve Velkých Popovicích 4:14.     Jan Jarý 
 

Novoroční pochod 

Jak už je dlouholetou tradicí, tak i letos se konal Novoroční 

pochod první den letošního roku. Sešlo se nás málo, mnozí dali 

přednost odpočinku po Silvestru v domácím prostředí. Ale ti, co 

si dopřáli malou procházku, nelitovali. Krásné sluneční počasí 

přímo vybízelo projít se podél Jizery k soutoku a zpět, a přivítat 

tak příchod nového roku prvním sportovním činem. 
 

Pozvánka 

31.1. OÚ Nový Vestec zve velké i malé do sálu na program „Kdo si hraje, nezlobí“ od 10 do 17 hodin 

a zároveň se bude konat malý bazárek her a dětských potřeb. K dispozici budou hry pro děti i dospělé. 
 

21.2. Vodárenský ples od 20:00 hodin v sále Obecního úřadu Nový Vestec. 
 

22.2. Masopust – start průvodu od OÚ Káraný s ukončením před OÚ Nový Vestec s posezením v sále. 
 

15.2. pořádá TJ Jizera Káraný zájezd na hory – Horní Mísečky, odjezd v 7:00 od OÚ Káraný a dále po 

zastávkách. Přihlášky u Jiřiny Peškové, tel. 739076518. 
 

16.2. Pohádková show pro děti od 15:00 hodin v sále OÚ Nový Vestec se spoustou, dětem známých, 

pohádkových postaviček. Připravil OÚ Káraný a OÚ Nový Vestec.     Jiřina Pešková 
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