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Milí občané,
prázdniny uběhly jako voda, ustaly dny plné výletů a her,
zábav a večírků, i dlouhého vysedávání na restauračních
zahrádkách. Sluníčko stáhlo své hřejivé paprsky, úrodu na
polích jsme sklidil. Někde kvas bublá ve stolitrových bečkách, jinde mají vypáleno. Stromy
začínají spouštět své zlaté listy na cesty, které se v okamžiku mění v pestrobarevný koberec a
malíř Podzim vylévá na les celou škálu pastelových barev. S kratšími dny a delšími nocemi si
opět uvědomujeme, že za dveřmi jsou Vánoce, které nás opět na chvíli vytrhnou
z dennodenního stereotypu, nejprve toliko neoblíbeným úklidem a poté následujícím
odpočinkem a rodinnou pohodou.
Když Vánoce přijdou a všude je mráz,
my vidíme se s blízkými zas.
Vůně vanilky sedá na jmelí
všichni se společně veselí.
Purpura večerem zavoní,
zvoneček tichounce zazvoní.
A jeho stříbrný hlas
probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme stále všichni dětmi,
čekáme až se setmí.
Až vánoční stromek tu bude stát
a varhany Tichou noc budou hrát,
chci vám v tu chvíli přát,
ať každý má každého rád.
Pak přijde večer, čas dárky dát,
ani na chvilku se nepřestáváme smát.
Všichni se radují z maličkostí,
láska vše překoná svou velikostí
A její pouta ta nesvazují,
spřízněné duše pospojují.
A právě ten večer, vánoční čas,
ten nejhezčí pocit vyvolá v nás.
Myšlenky míru a klidu duší,
naše srdce pro druhé buší.
Svět je hned místo tisíckrát krásnější,
lidé jsou na sebe mnohem milejší.
A v tom se skrývá kouzlo té noci,
nechť každý den je pro Vás Vánoci.

SDH Karolín
starší žáci -Výroční zpráva 2008
Starší žáci SDH Karolín začínali v sezóně 2008 jako naprostí nováčci v závodění.
V loňském roce odjezdili jen čtyři závody, oproti letošním osmnácti. Celkově letos tedy dovezli
ze soutěží 6 pohárů. Závod od závodu se naši mladí hasiči stávali známějšími svými výkony a
dokazovali, že už nejezdí na závody typu Středomoravského poháru mládeže pouze do počtu,
ale jezdí pro body a zároveň pro ty nejvyšší příčky.
Pěknou sezónu předpovídal první závod, branný závod Trávník odkud naši mladí hasiči
dovezli nádherné 1. místo z celého okresu. Od této doby jsme se zaměřily jen na trénování
útoku. Tréninky probíhaly někdy i dvakrát týdně, jelikož stále bylo potřeba něco zlepšit. Další
závody následovaly 3. května - noční soutěž v požárním útoku v Ludslavicích. Výsledné 7.
místo bylo překvapení, byly to vlastně naše první závody v požárním útoku, takže jsme to braly
jako velký úspěch.
Letos jsme se rozhodly odjezdit co nejvíce závodů, jelikož nás velmi motivovaly naše
prozatímní úspěchy. Nastalo datum 1. června, kdy jsme se vydaly na Středomoravský pohár do
Vítonic. Získaly jsme naše oblíbené 7. místo, přibližně z třiceti dalších družstev. Další závody
v Rymicích bohužel ztroskotaly na nezapojených „béčkách“, výsledný čas tedy N. Náladu nám
naštěstí zvedl následující víkend. Sobota se odehrála v Rychlově a výsledné 5. místo nás opět
velmi překvapilo a byly jsme zvědaví, jak zvládneme zápolení v neděli. V Pravčicích jsme
předvedly krásný útok, časomíra se zastavila na čase 14:52s, což znamenalo překrásné 3. místo
opět z přibližně třiceti družstev.
Bohužel jako by nás tyto úspěchy nějak zaklely, následovala řada neúspěchů, kdy se
nedařilo zrovna dle našich představ. Smolné dny se zastavily až 23. srpna na Nové Dědině, kdy
jsme dokázaly na závodech zaběhnout útok pod 14 sekund a po záslužném útoku s časem
13:51s jsme si domů odvezly 1.místo z našeho okrsku se suverénním nádskokem pěti sekund
od druhého družstva.
Další víkend jsme měly velmi nabytý. Čekaly nás hned tři závody. Sobota zrovna
nevyšla podle našich představ, konečné 6. místo v Miškovicích bylo určité zklamání. Neděle
vypadala ještě hůře, první závod v Hostišové a 12. místo. Naštěstí jsme měli v plánu ještě další
závod, a to Zlínskou ligu v Malenovicích. S časem 15:30 jsme si odvezly 3. místo, což nám, dáli se to tak říci, zpravilo zatím nepodařený víkend.
13. září nás čekal poslední závod Středomoravského poháru mládeže v Tečovicích. Zde
jsme obsadily 9. místo a na tom samém místě jsme skončily i v celkovém pořadí
Středomoravského poháru mládeže. Tento výsledek pro nás znamená úspěch, jelikož jsme
začínaly sezónu prvně v tak veliké míře závodů. Poslední úspěch, který stojí za zmínku byly
závody na Machové, odkud jsme dovezli 2. místo a tímto závodem jsme se také rozloučily
s pěti členy, kteří letos u žáků končí.
Dále se pak naši mladí hasiči zúčastňovali brigád a veškerých akcí, které SDH pořádal.
Tým žáků závodil ve složení:
Pavel Kolomazník,
Tomáš Horák,
Pavel Skácel,
Marek Plaček,
Lukáš Výstup,
Erik Vavřík,
Jan Lilák.

Tímto chci poděkovat závodníkům, kteří se snažili a měli chuť se zdokonalovat. Dále pak také
rodičům, kteří nás podporovali a často jen díky nim jsme jely na některé závody, jelikož jsme
musely jet auty. Dále pak SDH, které snahu starších žáků ocenilo například novými helmami a
dalším vybavením, které nám pomáhalo k lepším výsledkům a v neposlední řadě také
závodnímu týmu mužů, kteří předávali cenné rady a ve všem nám pomáhali.
V nejbližší době bude probíhat i nábor na rok 2009, jelikož z týmu odejde pět žáků, proto kdo
z vás by měl zájem, kontaktujte někoho z vedoucích a ti vám řeknou vše co vás zajímá.
Veškeré informace najdete na adrese www.sdhkarolin-mh.wbs.cz
Vedoucí MH SDH Karolín
Martin Ondra
Co se týká činnosti SDH Karolín, tak za letošní rok toho sbor a jeho členové zvládli opět
hodně. Veznu to od tradičně největší akce letošního roku, což byly Kulturní Dny Karolíny. Ty
letos opět pořádala Obec Karolín spolu se SDH Karolín. Dále náš sbor pořádal během letních
prázdnin také bigbít s kapelou Reflexy, spolupořádal Maškarní na místním kulturně-sportovním
areále, spolupořádal Strašidelnou stezku koncem srpna a dále také pořádal další ročník noční
soutěže v požárním útoku. Během podzimu proběhla tradiční hasičská zabijačka a po ní
následují také přípravy na mikulášskou pochůzku, mikulášskou zábavu a dále také na výroční
valnou hromadu, která bude v sobotu 20.12.2008 v Hostinci u Brázdilů od 16,00 hodin.
Jinak jednou z hlavních činností bylo letos opět soutěžení družstva mužů, které se zůčastnilo
soutěží Podhostýnské hasičské ligy 2008, Zlínské ligy v pož. sportu, Velké ceny Uh. Hradiště a
několika celostátních soutěží Extraligy ČR v pož. sportu. V PHL se naše družstvo mužů
nakonec celkově umístilo na 3. místě, za Rychlovem a Bořenovicemi. Zůčastnilo se také
soutěže O pohár starosty SH ČMS v pož. útoku, které se konalo v Kněžpoli (okr. Uh.Hradiště)
nebo soutěže O putovní pohár hejtmana zlínského kraje, která se konala ve Vrběticích (okr.
Zlín). Během roku se členové našeho sboru podíleli na různých brigádách pro obec nebo také
celosezónním sečením trávníku na kulturně-sportovním areále.
Proto chci poděkovat všem, kteří se letos opět podíleli na pořádání akcí, reprezentovali náš sbor
a tím také obec na soutěžích nejen okresního charakteru, zúčastňovali se brigád a sečení hřiště.
Doufám, že se i v následujícím roce 2009 opět budeme podílet na celkovém dění v naší krásné
obci a budeme stále udržovat krásné a dlouholeté tradice. Jinak dovolte, abych nejen členům
našeho sboru popřál příjemné prožití vánočních svátků, hodně dárků pod stromečkem a hodně
pevného zdraví v nadcházejícím roce 2009.
Roman Skácel
Velitel SDH Karolín
www.sdhkarolin.cz

Kulturní Dny Karolíny 2008
Největší kulturní událost Karolína, která každým rokem v červenci do naší obce přiláká davy
zábavychtivých návštěvníků, se letos mimořádně vydařila. Krásné počasí, příjemná (především
však obětavá) obsluha, výborné řízečky a široký výběr pochutin a ohnivých moků by naladily
na tu správnou vlnu i toho největšího morouse. V pátek byla zábava pod kontrolou skupi ny
Argema v sobotu štafetu převzala soutěž mladých hasičů v požárním útoku a večer dechová
hudba Straňanka a náš kulturně-sportovní areál byl opět plný. Na parketu šlo sice tu a tam vidět
po bouřlivém tanci místních jinochů nejednu
zlomenou slečnu, ale to promíjíme, mnohem
horší by bylo, kdyby šlo o zlomená srdce.

Maškarní na kulturně-sportovním areále
V období vrcholného baroka a rokoka byly maškarní plesy oblíbenou zábavou vyšší
společnosti. Maska zakrývala vaše pravé já a hříchy noci byly svedeny na postavu, za níž jste se
vydávali. V době Ludvíka XV. byla maska povinným doplňkem každého dvořana, bez ní měl
vstup na jakýkoliv ples zapovězen. Je tedy pochopitelné, proč obliba plesů v maskách vydržela
dodnes. I my jsme jedním o prázdninách prošli. V plesové sezoně, která byla letos mimořádně
krátká se to nestihlo, a tak si masky musely do srpna
posečkat, aby se pod širým srpnovým nebem jako
klauni, strašidla, čerti i s čerticí ukázali. Rej si nenechal
ujít ani Mach a Šebestová, z aristokratických pater
k nám zavítali Caesar a Kleopatra, o 20 let omládl tým
pionýrek. Akce, která byla původně plánovaná do
půlnoci se protáhla až do ranních hodin. Samozřejmě ve
vší počestnosti. Snad jen na závěr chybí poslední
informace, a to, že cenu za nejlepší masku vyhrál
Zbyněk Stránský v roli jeptišky.

Volby do krajského zastupitelstva
Aristoteles specifikuje člověka jako tvora politického – zoon politikon. Tím však nemyslel, že
by každý z nás měl kandidovat na politické funkce, dlouho přemítat nad volebním programem a
sliby, ze kterých se stanou prázdná motta v předvolební kampani. Spíše chtěl tímto úslovím
vyjádřit myšlenku, že každý člověk by se měl podílet na chodu svého území, svého státu. Měl
by se řádně rozmýšlet koho bude volit a zodpovědět si na otázku, co od svého kandidáta přesně
očekávám. Měl by přijít k volbám, volit a nenechat propadnout svůj hlas. Jen tak totiž bude
moci něco ovlivnit a jen za této podmínky si bude moci na politiku stěžovat.
Volební účast v obci : 53,55 %
Výsledky voleb v obci:
1. Česká strana sociálně demokratická 43 hlasů 43,9 %
2. Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová 15 hlasů 15,4 %
3. Občanská demokratická strana 13 hlasů 13,3 %
4. Komunistická strana Čech a Moravy 12 hlasů 12,3 %
5. Starostové a nezávislí za Zlínský kraj 6 hlasů 6,2 %
6. Moravané
3 hlasy 3,1 %
7. Republikáni a Nestraníci
po 1 hlasu 1,1 %
Výsledky voleb na Kroměřížsku :
1. ČSSD
2. ODS
3. KSČM
4. Starostové a nezávislí pro ZK
5. KDU-ČSL
6. Koalice nestraníků
7. Strana zelených
8. Moravané

13 193 hlasů
6 674 hlasů
5 777 hlasů
3 927 hlasů
3 566 hlasů
1 169 hlasů
911 hlasů
378 hlasů

36,27 %
18,35 %
15.88 %
10,79 %
9,80 %
3,21 %
2,50 %
1,03 %

Aktuálně :
- Novým hejtmanem Zlínského kraje se stal Stanislav Mišák (ČSSD). Do funkce byl
zvolen 38 hlasy ze 45 možných na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva dne
19.11 2008 . Zastupitelé také odhlasovali nové složení krajské rady. Statutárním náměstkem
je Libor Lukáš (ODS), který zodpovídá za oblast strategického rozvoje a investic.
Dalšími náměstky jsou Jindřich Ondruš (KDU-ČSL) a Jaroslav Drozd (ČSSD). Členy rady
jsou dále Hana Příleská (ČSSD), Taťana Nersesjan (ČSSD), Milena Kovaříková (ČSSD),
Josef Slovák (ODS) a Petr Hradecký (KDU-ČSL).
Oslavy 90-ti let vzniku samostatného československého státu
Bylo to 90. let, kdy se České země opět začaly psát na světové mapy, kdy hrstka vlastenců
měla tu sílu prosadit požadavky samostatného státu,
kdy David opět přemohl Goliáše. Bylo pár týdnů od
podepsání příměří po 1. sv. válce. Evropa tančila
valčík s stejně rychlým krokem i k nám ze zámoří
připlula samostatnost Československa. 1. republika se
brzy zapsala mezi 10 nejprůmyslovějších, 15
nejdemokratičtějších a 12 nejbohatších zemí světa. 28.
říjen se stal dnem vzniku ČSR, po přijetí
Svatomartinské deklarace se opět spojily dějiny Čechů
a Slováku v historii jednoho státu založeného na
společném soužití dvou národů. Na oslavu tohoto

velkého jubilea Sdružení pro občanské záležitosti přichystalo vzpomínkový akt u kapličky,
lampionový pochod obcí, a promítání animovaného filmu pro nejmenší s názvem – Ratatouiles.

Den seniorů
Dlouhé podzimní večery nastaly, dny se zkrátily a noci se zdají nekonečné. Snad i proto se
Sdružení pro občanské záležitosti při OÚ Karolín rozhodly našim nejstarším občanům tyto
chvíle zpříjemnit muzikou a písněmi Mgr. Jaroslava Davida, malým občerstvením a hrou Rána
do klobouku. Dle našich objektivních zdrojů můžeme tvrdit, že program se všem líbil a
dokonce zazněly i prosby, aby se v brzké době opět konal podobný večer.

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří oslavili a ještě v nastávajícím čase oslaví krásné životní jubileum. Do
dalších let jim přejí také členové Zastupitelstva obce a občané obce Karolín hodně zdraví, štěstí a mnoho
pracovních a osobních úspěchů.

19. 9. 2008
19. 11. 2008
26.11. 2008
9. 1. 2009

oslavil pan Brázdil Antonín 65. narozeniny
oslavil pan MUDr. Zábranský František 65. narozeniny
oslavila paní Malenovská Blažena 65. narozeniny
oslaví paní Anna Stránská 60. narozeniny

Pozvánky
Jméno ADVENT pochází z latinského slova advenio, což by se dalo přeložit jako přicházení.
Adventem tedy označujeme 4 týdny před narozením Ježíše Krista, kdy se svět krapek zpomalí,
náměstí zahrnou drobné trhy a provoní vánoční punč. Doba, kdy si lidé jsou bližší, rodiny
spolu, a kdy bujaré večírky nahradí komornější program. Nikoho nemine korpulentní dědoušek
v červenobílém kabátku před nímž není kam uniknout. Ale nebojte, naše sdružení vám
vymyslelo pravý český program, kde na Dědu mráze, Santa Clause či skřítka Sisikfukce nebude
místo.
Vše započne tvorbou adventních věnců, svícnů a vánočních
kytic pod kontrolou Šárky Moučkové v pátek 28.11.2008 od
17,30 hodin v budově Staré jednoty.

29. 11. 2008 – „Pochůzka Posla“ – začátek v 17, 00 hodin

Pokračovat se bude pochůzkou sv. Mikuláše 6. prosince v 16:00
hod., kdy hodné děti budou odměněny sladkostmi a zlobivé uhlím a
večer pořádá SDH Karolín „Mikulášskou hopsandu“ v Hostinci u
Brázdilů se známou dvojicí Milenium.

Ten kdo nebude mít dost by neměl chybět v pátek 12.12.2008 na slavnostním rozsvěcení
Vánočního stromku, letos velkolepě pojatého s koncertem dechové hudby Zdounečanka a
včetně ohňostroje – začátek programu bude v 16,00 hodin u Mateřské školy.

ZDOUNEČANKA
Vánoční koncert
12. 12.2008
16,00 hodin
Karolín u MŠ

Vánoční výstava v neděli 14.12.2008 od 10,00 do 17,00 hodin nám poskytne nemalou inspiraci
na ozdobení Štědrovečerní tabule vánočními dekoracemi a my se budeme moci přesvědčit, jak
jednoduché je vytvořit prostředí, ve kterém se jistě zabydlí duch Vánoc až do 6. ledna.

V nastávajícím období příchodu svátků vánočních a loučení se s rokem
2008 - Vám chceme poděkovat za spolupráci a popřát Vám příjemné
prožití nejkrásnějších svátků roku, hodně pevného zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce 2009.

Karolínský zpravodaj: vydává obec Karolín v nákladu 60 ks ∙ uvedené příspěvky nemusí nutně
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