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Karolínský
zpravodaj
Vážení čtenáři, spoluobčané,
právě se Vám do schránek dostalo další vydání Karolínského zpravodaje. Po menší
pauze, která nastala, se Vás budeme snažit několikrát do roka informovat tímto občasníkem o
kulturních, sportovních, ale i úředních zprávách z naší malebné obce. Nezapomeňte pořádně
prostudovat chystané sportovní a kulturní akce, které pro Vás chystá Výbor pro občanské
záležitosti, Sbor dobrovolných hasičů, Obecní zastupitelstvo a Sportovní klub Karolín.
Určitě jste si všimli, jaro se nám blíží. To znamená jediné, zase bude v té naší vesničce
příjemné rušno. Pro aktuální informace můžete také zavítat na webové stránky obce
www.obeckarolin.cz.
Příjemné počtení Vám přeje Martin Ondra

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2010
V říjnu loňského roku se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva obce Karolín.
Zde je několik málo informací pro připomenutí.
Volební účast v obci Karolín: 60,66 %
Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů
Kandidát

Počet hlasů

příjmení, jméno, titul
1
2
3
4
5
6
7

abs.
91
88
83
95
84
82
80

Kužma Jiří
Skácel Roman
Ondra Drahomír
Vavříková Lenka
Kolomazník Pavel
Zavadil Luděk Ing.
Ondra Martin
1

v%
15,09
14,59
13,76
15,75
13,93
13,59
13,26

Pořadí
zvolení
2
3
5
1
4
6
7
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USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 2. 12. 2010
Obecní zastupitelstvo po projednání:

Bere na vědomí:
I/1/10 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
I/2/10 Zprávy o činnosti výborů
I/3/10 Rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Kvasice a obcí Karolín
I/4/10 Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Karolín
I/5/10 Úpravy cen společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. za dodávky vody pitné a za
odvádění odpadních vod včetně čištění
I/6/10 Nabídku na prodej pozemku parcelní číslo 92 v katastrálním území Karolín u Sulimova od
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Neschvaluje:
I/7/10 Žádost o příspěvek na provoz za rok 2010 pro Sociální služby města Kroměříže, p. o.
I/8/10 Žádost o peněžní dar pro Hospic na Sv. Kopečku

Schvaluje:
I/9/10 Zámysl uskutečnit v červenci roku 2011 IX. ročník kulturně-společenské akce v obci
„Kulturní dny Karolíny 2011“
I/10/10 Zařazení nedokončeného dlouhodobého majetku obce Karolín do užívání a do dlouhodobého
hmotného majetku obce Karolín, a to:
• víceúčelové hřiště, v hodnotě 1.588.981,50 Kč
• pergola hasičská zbrojnice, v hodnotě 119.741,- Kč
I/11/10 Zrušení Dohody o pracovní činnosti s paní Marií Říkovskou, Karolín č.p., a to ke dni
31. 12. 2010
I/12/10 Navýšení částky pro nákup věcných darů jubilantům obce Karolín na 400,- Kč, a to
od 1. 1. 2011
I/13/10 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč Centru pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, nám. Míru 1551, 767 01 Kroměříž, na činnost centra
I/14/10 Žádost o nadační příspěvek ve výši 300.000,- Kč z Nadace ČEZ – Grantové řízení
Podpora regionů pro rok 2011, na vybavení zahrady MŠ Karolín
I/15/10 Nákup dárku MŠ Karolín v hodnotě 3.000,- Kč; termín: do 10. 12. 2010; zodpovídá:
Lenka Vavříková
I/16/10 Nové úřední hodiny obecního úřadu Karolín, a to pondělí a čtvrtek v době od 16,00
hodin do 18,00 hodin s platností od 1. 1. 2011
I/17/10 Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku Mateřské škole Karolín ve výši
10.000,- Kč na nákup nových postelí pro děti.

Deleguje:
I/18/10 do „přípravného výboru“ pro organizování IX. ročníku „Kulturních dnů Karolíny“
tyto členy zastupitelstva obce: Jiří Kužma, Lenka Vavříková, Drahomír Ondra, Luděk
Zavadil

Ukládá:
I/19/10 Obecnímu úřadu napsat dopis ZP Kvasicko, a.s., ohledně omezení průjezdnosti těžkou
technikou po obecní komunikaci; termín: do 15. 2. 2011; zodpovídá: starosta obce Jiří
Kužma
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USNESENÍ z II. zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 16. 12. 2010
Obecní zastupitelstvo po projednání:

Bere na vědomí:
II/1/10 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
II/2/10 Zprávy o činnosti výborů
II/3/10 Žádost Sportovního klubu Karolín o dotaci na činnost

Neschvaluje:
II/4/10 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP v roce 2011
II/5/10 Žádost o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa
II/6/10 Odkoupení pozemku p. č. 92 v katastr. území Karolín u Sulimova od společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Schvaluje:
II/7/10 Dotaci na nákup nových knih pro knihovnu obce Karolín ve výši 5.000,- Kč
II/8/10 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Karolín na rok 2010 úprava rozpočtových
příjmů a výdajů
II/9/10 Plán investičních akcí na rok 2011
II/10/10 Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2014
II/11/10 Rozpočet obce Karolín na rok 2011
II/12/10 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích
II/13/10 Obchodní smlouvu č. KM-M-567-00/10 o dodávce vody a odvádění odpadních vod
se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
II/14/10 Žádost o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu k
údajům katastru nemovitostí pro poskytovatele ověřených výstupů z informačních
systémů veřejné správy
II/15/10 Inventurní komisi ve složení: Ondra Drahomír, Ondrová Jiřina, Fiala Zbyněk
II/16/10 Darovací smlouvu s centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje
II/17/10 Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice pro školní rok
2010 – 2011
II/18/10 Dodatek k účetní směrnici, a to:
• časové rozlišení bude účtováno od částky 10.000,- Kč
• správcem poplatků obce byl stanoven starosta obce a hospodářka obce

Ukládá:
II/19/10 Inventurní komisi provést řádnou inventarizaci majetku obce Karolín se stavem k
31. 12. 2010
Zodpovídá: Ondra Drahomír termín: do 31. 12. 2010
II/20/10 Finančnímu výboru provést veřejno-správní kontrolu v MŠ Karolín za rok 2010
Zodpovídá: Ondra Drahomír termín: do 28. 2. 2011
II/21/10 Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Karolín za
rok 2010
Zodpovídá: Kolomazník Pavel termín: do 31. 1. 2011
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STATISTIKY OBCE KAROLÍN
K 31. 12. 2010 měla naše obec…:
- 231 obyvatel, z toho 113 žen a 118 mužů
- 183 dospělých obyvatel (nad 18 let) a 48 dětí
o Narodili se 2 občánci – Václav Petlacha a Tadeáš Stránský
o Zemřeli 2 občané – Josef Straka a Hedvika Ředinová
o Uskutečnily se 2 svatby – Roman a Pavlína Skácelovi,
Viktor a Jana Zavadilovi

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tak jak je to už v naší obci zvykem, i letos jsme v předvánočním čase rozsvěcovali
vánoční strom. Byla to opět borovice u Mateřské školy, tentokrát ozdobena novými světýlky.
Program nám tak jako každý rok zahájila členka zastupitelstva obce a zároveň předsedkyně
Výboru pro občanské záležitosti, paní Lenka Vavříková. Přivítala všechny diváky, seznámila
nás s programem a předala slovo ředitelce Mateřské školy Mgr. Jitce Kostkové. Paní ředitelka
také všechny přivítala a spolu s místními "školkaři" nám předvedli pásmo básniček a
vánočních koled. Po velkém potlesku nám zahrály na flétny několik koled Nicolka
Pomališová a Karolínka Malenovská.
O adventních a vánočních zvycích a tradicích jsme se dozvěděli od děvčat ze základní
školy. Pak už byla k vidění Vánoční pohádka, ve které účinkovaly téměř všechny místní děti.
Poté už následoval proslov starosty obce, pana Jiřího Kužmy, který byl zakončen předáním
daru dětem z Mateřské školy. Celý program vyvrcholil ohňostrojem, který nám připravil pan
Rajčan z Kvasic. Po jeho skončení dostali diváci přáníčka a mohli si pochutnat na vánočním
cukroví od paní Aničky Stránské a přitom popíjet horký čaj s rumem i bez. Moc děkujeme
všem zúčastněným za spolupráci a těšíme se za rok na shledanou.
Za VPOZ Andrea Malenovská

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako na počátku každého nového roku, tak i letos se v naší obci, stejně jako v celé
zemi, konala tradiční tříkrálová sbírka. Tři králové je lidové označení pro mudrce, kteří dle
novozákonních evangelií navštívili krátce po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu zlato,
kadidlo a myrhu. Bible však vůbec nezmiňuje, kolik jich bylo a jména Kašpar, Melichar a
Baltazar jim byla přisouzena až dle středověkých legend.
V sobotu 8. ledna procházeli naší obcí
tříkráloví koledníci. Vše bylo pod záštitou Charity
ČR a vybrané peníze poputují k lidem, kteří je
opravdu potřebují. Díky Vašim příspěvkům se
podařilo za naši obec vybrat částku 6.771,- Kč.
Pořadatelé tímto velmi děkují za přispění na dobrou
věc.
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Co znamená K † M † B † 2011?
Při tříkrálové sbírce se nad dveře píše známé K † M † B † a příslušný rok, nebo také
latinská podoba C † M † B † jako formule požehnání. Namísto českého K se používá i
latinského C (Casparus = Kašpar). Zkratka se může vykládat jako iniciály tří králů nebo také
Christus mansionem benedicat – ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se
za třetí křížek píše letopočet). A samotné tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici (tj. Otce,
Syna i Ducha Svatého), nejsou to tedy znaménka plus.

KOŠT BRAMBORÁKŮ
Již 4. ročník koštu bramboráků se uskutečnil v sobotu 12. února v místní hospodě u
Brázdilů. Šikovní kuchaři a kuchařky nám nabídli k ochutnání 23 vzorků. Letos byly všechny
bramboráčky velmi povedené, svědčí o tom minimální bodový rozdíl mezi jednotlivými
vzorky. Hodnotitelů se nám přihlásilo 38, byli ve věkové kategorii od dvou do šedesáti let,
což zaručilo opravdu objektivní hodnocení. Celkovou vítězkou s nejvyšším počtem bodů byla
Ola Skácelová, na druhém místě Jana Kopčilová a jako třetí konečně chlap, Zbyněk Stránský.
Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme a budeme se těšit za rok, nebo možná ještě dřív,
při jiné originální ochutnávce na shledanou.
Za VPOZ Andrea Malenovská
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TŘÍDĚNÍ ODPADU
Odpad je vše, co už dosloužilo a je
tak nepotřebné. Odpady produkuje
každý a proto, abychom v nich
časem neplavali nebo v nich nežili,
musíme s odpady správně nakládat.

Třídění odpadů není
žádná věda a nic vás
to nestojí.

Až tedy dočtete tento zpravodaj, prosím Vás, abyste jej odnesli do modrého
kontejneru. Udělejte si takovou malou procházku po naší obci, vždyť naše vesnička je
malinká a nikdo to nemá tak moc daleko. Tato procházka prospěje nejen Vám, ale dáte šanci i
tomuto papíru, aby mohl být znovu využit.

MODRÝ KONTEJNER – PAPÍR VŠEHO DRUHU
ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez vazby, pouze vnitřky).
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s
tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování
samy oddělí.
NE: Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

ZELENÝ A BÍLÝ KONTEJNER – SKLENĚNÉ KRÁLOSVSTVÍ
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. V některých městech sem patří také čiré
sklo - proto je důležité sledovat značení na nádobách.
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do
bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do
obchodu.
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ŽLUTÝ KONTEJNER – ZEMĚ PLASTŮ
ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie, obaly
od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Celkový sumář plateb za odpady obce Karolín za rok 2010
Komunální odpad
Separovaný odpad
Nebezpečný odpad
Různé - kontejner na velkoobjemový odpad

97761,00
13587,00
5103,00
4692,00

Celkem
Vybraná částka od občanů 2010

121143,00
108320,00

Celkem

-12823,00

Z celkové částky 26.948,- Kč, kterou naše obec v loňském roce zaplatila za odvoz
separovaného odpadu, byla odečtena částka 13.361,- Kč za zpětné využití tohoto odpadu
(plasty, papír, sklo), kterou obec získala zpět. Lze tedy říci, že čím více budeme třídit odpad,
tím více může naše obec získat zpět z těchto vytříděných komodit a tím se také sníží celková
hmotnost uloženého komunálního odpadu. To by v budoucnu mohlo vést k udržení výše
částky za sběr a svoz odpadů v naší obci, která v současné době činí 480,- Kč / osoba / rok.

Celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2010
(v tunách)
Komunální odpad
Separovaný (tříděný) odpad:
papír
plast
sklo bílé
sklo barevné

41,76
1,549
2,194
1,28
1,691
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KAROLÍN VYSTOUPÍ NA FOLKLORNÍM FESTIVALU
I když je to nezvyklé a proti tradicím, můžete vidět karolínského Mikuláše se svou
družinou koncem června tohoto roku. Stejně tak se můžete těšit na Ostatkový průvod. Jak je
to možné? Oba zvyky se stanou součástí programu na Mezinárodním folklorním festivalu
(MFF) ve Strážnici 2011, který se bude konat 24. - 26. června. MFF ve Strážnici patří mezi
nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě a je už tradičně místem setkávání přátel
lidových tradic a zábavy. Letošní ročník festivalu si připisuje 66. pořadí, poprvé se uskutečnil
v roce 1946. Na festivalu vystupují nejen soubory z naší země, ale i ze zahraničí. Loni se zde
představily soubory z Kanady, Chile, Slovenska, Mexika a Rumunska. Pořadatelem MFF je
Národní ústav lidové kultury.
Program probíhá na několika místech - amfiteátry v zámeckém parku, vinohradnický
areál, zámek a strážnický skanzen. Celý festival je věnován hudbě, lidovým písním a tancům,
průvodům v krojích, zvykům a tradicím. Společně si můžete zazpívat, zatančit a potěšit se
krásným prostředím Strážnice, ale také skvosty jižní Moravy, například všem dobře známé
víno. Proto přijměte pozvání a přijďte nás podpořit na festival, kterému máme co ukázat a
nabídnout.
Martina Žůrková
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KAROLÍNKOŠT 2011
„Alkohol je nepřítel lidstva a jen zbabělec utíká před
nepřítelem,“ tímto nebo možná i jiným heslem se řídili
návštěvníci jubilejního ročníku Karolínkoštu. Místo, kde se
scházejí karolínští občané, hospoda u Brázdilů, se opět zaplnila,
a to v sobotu 19. 2. 2011, při příležitosti potkat známé, pobavit
se a samozřejmě zjistit, která ta pálenka je vlastně pro tento rok
nejlepší. Koštu se zúčastnili jak domácí, tak i přespolní, vzorků
bylo celkem dvacet sedm a všichni mohli, jak jim bylo libo,
koštovat a navíc dostali i svou vlastní štamprli, které byly
vyrobeny speciálně k výročí koštu. Tento rok se před názvem
psala už desítka.
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, první místo, které
obsadila pálenka Martina Ondry, měla náskok pouhý bod nad
pálenkou pana Jiřího Řediny. A na třetím místě se usadila
pálenka pana Bohuslava Řezníčka. I když letošní ročník byl oproti loňsku na vzorky slabší, i
tak se snad všichni zúčastnění i hosté dobře pobavily a povykládaly.
Renata Ondrová
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PŘEDVÁNOČNÍ ČTENÍ
Čtyři pondělky před Štědrým dnem, se v místní knihovně scházely děti z naší obce,
aby si zkrátily dobu čekání na Vánoce. Knihovnice Jiřina Zavadilová vybrala zajímavou
knihu o dětech z prostředí chovu koní. A tak se mladí čtenáři mohli na hodinu zaposlouchat
do příběhů a ti starší se pustili i do samotného předčítání. Děti si zpestřily svůj čas jinak, než
jen sezením u počítače a knihovna se zároveň rozrostla o nové čtenáře.
Za VPOZ Lenka Vavříková

JEDNA ÚŘEDNÍ ZPRÁVA
Občané pozor! Od 7. 3. 2011 do 28. 3. 2011 se na obecním úřadě budou vybírat
poplatky za sběr a svoz komunálního odpadu a za vaše psí mazlíčky. Výše poplatků
zůstala stejná jako v loňském roce, akorát s tím rozdílem, že platba za psy musí být
uhrazena celá do konce měsíce března. Platba za sběr a svoz komunálního odpadu je
splatná buďto celá do konce března, anebo polovina (tj. 240,- Kč) do konce března a druhá
polovina do konce srpna příslušného roku.
Úřední hodiny vždy v pondělí 16:00 - 18:00.

PLÁN AKCÍ VÝBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
NA ROK 2011
So 23. 4. 2011

Velikonoční výstava

Pá 29. 4. 2011

Jarní setkání seniorů

So 14. 5. 2011

Oslava dne matek

So 18. 6. 2011

Oslava dne dětí

Čt 30. 6. 2011

Turnaj v pexesu a člověče nezlob se

So 30. 7. 2011

Maškarní

Pá 26. 8. 2011

Stezka odvahy

So 3. 9. 2011

Divadelní představení

Pá 21. 10. 2011

Podzimní setkání seniorů
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Čt 27. 10. 2011

Lampionový průvod obcí

Pá 18. 11. 2011

Beseda s cestovatelem

So 26. 11. 2011

Výroba adventních věnečků

Pá 9. 12. 2011

Rozsvěcování vánočního stromu

Ne 11. 12. 2011

Vánoční výstava

PLÁN AKCÍ SDH KAROLÍN NA ROK 2011
Pá 4. 3. 2011 – „Ostatková merenda“ a „Pochovávání basy“ v Hostinci u Brázdilů
So 5. 3. 2011 – „Ostatky 2011“
Březen - duben - sběr starého železa a kovů
So 30. 4. 2011 – Stavění máje
So 28. 5. 2011 – Kácení máje s programem
So 4. 6. 2011 – 6. ročník soutěže v požárním útoku družstev mužů a žen, opět zařazen
do seriálu soutěže PHL 2011
So 11. 6. 2011 – Bigbít s kapelou STREET69
So 25. 6. 2011 – Účast na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, a to s historickými
maskami Mikuláše a jeho družinou, a také „Ostatkových“ zvyklostí
1. - 2. 7. 2011 – KULTURNÍ DNY KAROLÍNY, (29. 6. 2011 mše u kapličky, 1. 7. 2011
bigbít s kapelou Argema, 2. 7. 2011 odpolední program pro děti a dechová
hudba)
Pá 22. 7. 2011 – Bigbít s kapelou Expo-Pension
Pá 19. 8. 2011 – Bigbít s kapelou Reflexy
So 27. 8. 2011 – Tradiční noční soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen
Říjen-listopad 2011 – Hasičská zabíjačka
So 26. 11. 2011 – Pochůzka posla
So 3. 12. 2011 – Pochůzka sv. Mikuláše s družinou + mikulášská hopsanda v Hostinci
u Brázdilů
So 17. 12. 2011 – Výroční valná hromada SDH Karolín
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Plán akcí SK Karolín na rok 2011
1. 4. 2011 – 14. 7. 2011 Tenisový turnaj „Karolín cup“
pouze pro členy SKK,
turnaj bude rozdělen na muže a ženy a do věkových kategorií na základě
přihlášek. Hrát bude každý s každým ve své skupině. Pravidla budou
vyvěšena v místní vývěsce.
Přihlášky do 28. 3. 2011 u Drahomíra Ondry nebo na email
Drahomir.O@seznam.cz.
Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!

6. 5. 2011 Sportovní odpoledne na kole
i pro nečleny SKK,
začátek v 16.00 hod na Sportovně kulturním areálu Karolín,
každý účastník přijede na kole.

15. 7. 2011 v 17.00 hod Volejbalový turnaj
pouze pro členy SKK,
turnaj smíšených družstev o 4 hráčích na víceúčelovém hřišti
Karolín.
Přihlášky do 12. 7. 2011 u Daniela Ondry nebo na email
OndraDaniel@seznam.cz spolu se startovným 50,-Kč za
družstvo. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!

24. 9. 2011 Zájezd do aquaparku
i pro nečleny SKK,
odjezd v 8.30 hod, vstupné si hradí každý sám, autobus je
placen z prostředků SKK, nečlenové platí za dopravu 50,-Kč.
Přihlášky do 21. 9. 2011 v mateřské škole u J. Kostkové
nebo J. Žákové.

Karolínský zpravodaj: vydává obec Karolín v nákladu 60 ks ∙ uvedené příspěvky nemusí
nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele ∙ noviny sestavili: Martin Ondra, Renata Ondrová, ∙
www.obeckarolin.cz ∙ ou@obeckarolin.cz
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