2/2011

Karolínský
zpravodaj
Váţení čtenáři, spoluobčané,

právě drţíte v rukou nové číslo Karolínského zpravodaje. Doufám, ţe se Vám minulé
číslo líbilo, a proto věřím, ţe si uděláte kratičkou přestávku při sbírání trnek a celý občasník
důkladně pročtete.
Narazíte na spoustu článků z dění obce a také pozvánky na akce, které ukončují toto
léto, no spíše „léto“. Proto uţívejte posledních pár pěkných letních dní, neţ nastane podzim.
Příjemné čtení Vám přeje Martin Ondra
NEJBLIŽŠÍ POŘÁDANÉ AKCE:
Pá 26. 8. 2011 – Stezka odvahy
So 27. 8. 2011 – Tradiční noční soutěţ v poţárním útoku druţstev muţů a ţen - 2 B
So 24. 9. 2011 – Zájezd do aquaparku
Čt 27. 10. 2011 – Lampionový průvod obcí
Pá 18. 11. 2011 – Beseda s cestovatelem
So 26. 11. 2011 – Výroba adventních věnců
So 26. 11. 2011 – Pochůzka posla
So 3. 12. 2011 – Pochůzka sv. Mikuláše s druţinou + mikulášská hopsanda v Hostinci u
Brázdilů se skupinou Milenium
Pá 9. 12. 2011 – Rozsvěcování vánočního stromu
Ne 11. 12. 2011 – Vánoční výstava
So 17. 12. 2011 – Výroční valná hromada SDH Karolín

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 17. 3. 2011
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Bere na vědomí:
III/1/11 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
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III/2/11 Zprávy o činnosti výborů
III/3/11 Zprávu č. 38/2010/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Karolín za rok
2010
III/4/11 Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 MŠ Karolín
III/5/11 Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole hospodaření v MŠ Karolín za rok 2010
Schvaluje:
III/6/11 Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se stavem k 31. 12. 2010 a
změny navrţené Inventarizační komisí
III/7/11 Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky s městem Kroměříţ pro
školní rok 2010 – 2011
III/8/11 Dotaci na činnost Sportovního klubu Karolín ve výši 3.000,- Kč
III/9/11 Sponzorský dar pro Římskokatolickou farnost Kvasice ve výši 500,- Kč
III/10/11 Prodej nepotřebného obecního majetku inv. č. 225 - bubnová sekačka, a to p.
Zavadilovi Stanislavovi za částku 5.000,- Kč
III/11/11 Výstavbu nových stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad, a to na točně a u
hasičské zbrojnice
III/12/11 Nové členy JSDHO Karolín, a to: Ing. Luděk Zavadil, Libor Opravil, Daniel Ondra,
Josef Fiala ml., Martin Ondra, Vavřík Tomáš, Zavadil Pavel
III/13/11 Mimořádnou finanční odměnu hospodářce obce paní Brázdilové Marii ve výši
3.000,- Kč čistého
III/14/11 Nového správce víceúčelového hřiště Karolín, a to p. Ing. Luďka Zavadila, a to s
měsíční odměnou 1.000,- Kč/měsíčně v období od začátku března do konce listopadu
Neschvaluje:
III/15/11 Vyjímku z placení za hlášení rozhlasem pro lékaře
Ukládá:
III/16/11 Zajištění výstavby nových stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad na točně a u
has. zbrojnice
Zodpovídá: Jiří Kuţma, Roman Skácel termín: do 30. 6. 2011

USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 16. 6. 2011
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Bere na vědomí:
IV/1/11 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání zastupitelstva
obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
IV/2/11 Zprávy o činnosti výborů
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IV/3/11 Inspekční zprávu České školní inspekce, č. j. ČŠIZ-335/11-Z MŠ Karolín
IV/4/11 Ţádost Ing. Lenky Masné o předběţný souhlas s umístěním plotu kolem domu č. p.
87
IV/5/11 Smlouvu č. /01/MOB/2011AK7 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou ASEKOL s.r.o.
Schvaluje:
IV/6/11 Rozpočtové opatření č. 1/2011
IV/7/11 Závěrečný účet obce Karolín za rok 2010 – bez výhrad
IV/8/11 Smlouvu č.GORDP003Z48F s firmou Gordic spol. s r.o. na dodávku kopie
programového produktu, převod práv k jeho uţití na nabyvatele a na poskytování sluţeb k
tomuto produktu
IV/9/11 Dodatek ke smlouvě č. KM-M-567-00/10 o dodávce vody a odvádění odpadních vod
se společností Vodovody a kanalizace Kroměříţ, a.s.
IV/10/11 Nápravná opatření v budově MŠ Karolín vyplívající z Inspekční zprávy č. j. ČŠIZ335/11-Z MŠ Karolín
Neschvaluje:
IV/11/11 Ţádost o finanční příspěvek pro Sdruţení Matice svatohostýnská
Ukládá:
IV/12/11 Provést nápravná opatření vyplívající z Inspekční zprávy č. j. ČŠIZ-335/11-Z MŠ
Karolín, a to konkrétně úpravu vstupu na umývárnu a zabezpečení skleněných výplní ve
dveřích.
Zodpovídá: Roman Skácel termín: do 30. 8. 2011

MÁJOVÁNÍ
Zvyk, který znamená oslavy ústupu zimy, vítání jara a probouzející se přírody.
Děvčata školního, ale i předškolního věku, si na pátou neděli postní, takzvanou smrtnou,
vyrobí svou vlastní májku a pak společně obcházejí dům za domem s tradiční básničkou.
Odměněny jsou sladkostmi i nějakým tím penízkem. Zelená májka, ověnčená různými
ozdobami, pestrými papírovými růţičkami a různobarevnými pentličkami, představuje
vegetaci a ţivotní vitalitu.
Renata Ondrová

3

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V sobotu 16. dubna, týden před Velikonocemi, jsme tak jako kaţdý rok uspořádali
výstavu s jarní a velikonoční tématikou. Opět bylo co vystavovat a bylo na co se dívat. Mohli
jsme vidět krásné dřevěné výrobky od pana Rumplíka, o které byl velký zájem, dále výrobky
z papíru, z proutí, z keramiky, různé ozdoby z vlny, ze skla, různými technikami nazdobená
vajíčka a další krásné a nápadité ozdůbky. Své místo zde jiţ tradičně měli i děti z mateřské
školky se svou velikonoční expozicí. Také jsme znovu přivítali uţ stálici na našich
výstavkách, slečnu Šárku Moučkovou z Kvasic. U jejího stolku byla moţnost zakoupit si jarní
květiny, do bytu, na zahrádku či do truhlíku, věnečky na dveře a spoustu dalších maličkostí.
Návštěvnice, někdy i návštěvníci odcházeli z výstavky spokojeni a plni nových inspirací.
Za VPOZ Andrea Malenovská

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S KOLEM A KOLOBĚŽKOU
V pátek 6. května si dali sraz na sportovně-kulturním areálu v Karolíně všichni
cyklisté a koloběţkáři dětského věku se svými rodiči. Sportovní klub a Mateřská škola
Karolín ve spolupráci s Městskou policií Kroměříţ pro ně uspořádali sportovní odpoledne.
Stráţníci městské policie zkontrolovali povinné vybavení kol, ověřili znalosti dětí o jejich
účasti na silničním provozu a vyzkoušeli je ze znalosti dopravních značek. Děti dále
absolvovali jízdu zručnosti i rychlostní okruh. Ukázali, ţe dokáţou ošetřit raněného, přivolat
pomoc a znají čísla
tísňového volání. Tam,
kde si nejmenší nebyli
jistí, rada přišla od rodičů.
Odměnou
jim
bylo
společně proţité slunečné
odpoledne a vědomí, ţe
kolo a vybavení jejich
dětí je bezpečné. Děti za
své
znalosti
dostaly
sladkou
odměnu
a
propagační
předměty
Městské
policie
Kroměříţ.
Jitka Kostková
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PEXESO A ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Je jiţ tradicí, ţe poslední červnový den, kdy děti ve školách dostávají vysvědčení, my
pro ně a pro všechny jiné věkové kategorie, pořádáme tento turnaj. Letos nám nepřálo počasí,
a tak jsme museli herní stoly přichystat v budově „Staré jednoty“. Sešlo se přes 30
soutěţících, nejmladšímu byly pouhé čtyři roky, a klání mohla začít.
Boje byly nelítostné, občas ukápla i slzička a také se ozývaly vítězné pokřiky. Více jak
po dvou hodinách zápolení jsme znali vítěze. V kategorii PEXESO se vítězem stal Petr Tůma
před Silvií Stránskou a Nikolou Fialovou. V kategorii ČLOVĚČE, NEZLOB SE se jako první
umístila Adélka Masná před svým bratrem Ondrou a Karolínkou Malenovskou. Vítězové
dostali pěkné věcné ceny a poraţení odcházeli s drobnou sladkou odměnou. Jiţ teď se mnozí
z nás těší na příští ročník.
Za VPOZ Andrea Malenovská

TRAKTORIÁDA
Jiţ od brzkých ranních hodin se Karolínem nesl typický řev motorů. Nechystal se
ţádný prvotřídní závod rychlých aut, nýbrţ na startovní čáry se měly postavit traktory
místních občanů. Byly vytvořeny dvě kategorie.
První, ve které byly traktory sériové výroby a
druhá, která zahrnovala stroje vlastní výroby.
Na soutěţní trati byly prozkoušeny, jak
dovednosti řidičů, tak i schopnosti strojů.
Krásné sobotní počasí 7. května
přilákalo na louku pod Petrášem jak spoustu
účastníků, tak i fanoušků a podporovatelů. Do
soutěţe se zapsalo 14 účastníků s celkovým
počtem deseti traktorů. Soutěţilo se ve třech
disciplínách. První disciplína obsahovala jízdu
zručnosti mezi brankami, druhá byla slalom na
čas plus couvání a zakončovalo se taháním
těţkého stroje na čas.
Vyhlašování proběhlo na kulturněsportovním areále s těmito výsledky: 1.
místo s traktorem sériové výroby obsadil
Stanislav Zavadil a jeho podpůrný „ta ta
ta“ tým. A s traktorem domácí výroby se
na 1. místě umístil Dušan Škrabal, který
měl také bohatou základnu podporovatelů.
Renata Ondrová
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KAROLÍN VE STRÁŽNICI
Dne 25. 6. 2011 byla většina občanů Karolína na nohou jiţ od brzkého rána. Chystaly
se převleky do masopustního průvodu, došívaly se poslední mašličky na mikulášské obleky a
před polednem se jiţ vyjíţdělo autobusem směrem na jih. Nabízí se otázka, proč se ke konci
června chystají mikulášské masky, které jsou obvyklé v prosinci, nebo proč si kaţdý
připravuje ostatkovou masku? Odpověď je jednoduchá, mezinárodní folklorní festival ve
Stráţnici letos přivítal také občany z Karolína.
Přípravy na tuto událost byly dlouhé a náročné, jelikoţ obleky pro „hvězdy“ průvodu –
mašličkované, se připravují i pár týdnů. Proto není divu, ţe díky těmto maskám, které v okolí
nemají
podobnosti, se
mohli občané
podívat do jiţ
zmiňované
jihomoravské
Stráţnice.
Karolín
vystoupil
v rámci
večerního
programu
„Folklor jako
divadlo“
společně
s dalšími
soubory z celé
republiky.
Letošní ročník festivalu si
před svůj název připisuje jiţ číslo
66, coţ zaručuje jistou zkušenost, a
tak si lidé během festivalu mohou
poslechnout mnoho lidových písní,
shlédnout tance a kroje z různých
koutů světa.
Renata Ondrová
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
"Mám!" Nebo: "Ten balón byl tvůj!" I takové výkřiky se ozývaly v pátek 15. 7. ze
sportovně-kulturního areálu v Karolíně, kde se konal turnaj ve volejbalu. Volejbal je týmový
sport a proto se na hrací plochu postavily proti sobě týmy o čtyřech hráčích. Celkově se
zúčastnilo pět druţstev a kaţdé druţstvo hrálo s kaţdým, a by si všichni řádně zahráli. Poté,
co se odehrály všechny zápasy, se vyhlásily výsledky a předaly ceny. První místo obsadil tým
rodiny Ondrových, na druhém místě se umístil tým s přezdívkou SHP a třetí skončil tým
rodiny Kolomazníků. Nejméně oblíbené čtvrté místo obsadil tým rodiny Zavadilů a na pátém
místě skončil tým pod přezdívkou Kotviči.
Po vyhlášení vítězů toho ale hráči stále neměli
dost a jiţ pomícháni si zahráli krátkou hru, i přesto,
ţe uţ nešlo o ţádnou cenu, všichni do toho dali, co
mohli.
Dle mého názoru to bylo velmi příjemně
strávené páteční odpoledne a doufám, ţe se mnou
budou souhlasit všichni příznivci tohoto sportu.
Renata Ondrová

KAROLÍNSKÝ PĚTIBOJ
„Proč by se měl hrát jen fotbal?“ Takovou otázku si nejspíše poloţili pořadatelé
Karolínského pětiboje, a hned se dle této myšlenky zařídili a uspořádali utkání v pěti různých
sportech. Aby dodali na atraktivitě a aby si zahrálo, co moţná nejvíce karolínských občanů,
dali do pravidel, ţe budou hrát pouze dva týmy, a to ţenatí proti svobodným. Mohl se
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zúčastnit kaţdý, kdo přišel v sobotu 13. 8. na sportovně-kulturní areál v Karolíně, jak muţi,
tak také ţeny.
Jak vyplývá z názvu, soutěţ obsahovala pět sportů. První, který celou soutěţ
zahajoval, byl všemi oblíbený fotbal, který po ukrutných bojích vyhráli ţenatí. Druhá
disciplína byla jiţ pro karolínské občany méně obvyklá, a to košíková. Nakonec se ukázalo,
ţe i ţenatí, kteří jsou jiţ nějaký ten pátek ze školních lavic, si pamatují, jak se střílí na koš, a
tak byla celá hra docela vyrovnaná, ale i přesto je svobodní v závěrečném rozhodujícím
střílení porazili. Třetí sport byl tenis, hrála se jedna ţenská a muţská dvojhra a pak čtyřhra.
Počasí příliš nepřálo této akci, a tak v přestávce, která vznikla náhlou průtrţí mračen, se
mohly vyhlásit výsledky tenisového turnaje, který se ve vesnici hraje jiţ od letošního dubna a
který pořádal Sportovní klub Karolín. Díky tomu, ţe
se, jak mladí, tak i staří v tenise jiţ přes čtyři měsíce
cvičili, bylo utkání i tentokrát velmi vyrovnané,
bohuţel mladí neobstáli při čtyřhře.
Sport s pořadovým číslem čtyři byl nohejbal,
hrálo se na tři vítězné sety a i přesto, ţe svobodní
vedli 2:1 a nejspíše se nechali unést svým skoro
jistým vítězstvím, ţenatí obměnili hráče a skóre
otočili a vyhráli 3:2. Celý pětiboj se uzavíral
volejbalem, ve kterém zabodovali svobodní. Bohuţel
jim to uţ nebylo nic moc platné, jelikoţ celkové
skóre jiţ po nohejbale hlásilo 3 body pro ţenaté a 1
bod pro svobodné, tím pádem, kdyţ přičteme
svobodným jeden bod za volejbal, vítězové jsou i
přes to jasní.
Ţenatí si mohli uţít své výhry v podobě malé
bečky piva a svobodní začali spřádat plány na příští
ročník.
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TENISOVÝ TURNAJ
A jak dopadl tenisový turnaj? Turnaj byl
rozdělen na dvě kategorie, muţská část a ţenská.
V kategorii muţů hrálo 16 hráčů a celkově odehráli
85 zápasů, k celkovému dokončení turnaje chybělo
uhrát ještě dalších 35 zápasů.
První místo obsadil Zbyněk Stránský bez
ztráty jediného setu a s patnácti výhrami. Na druhém
místě se umístil Drahomír Ondra s jednou prohrou a
na třetím místě se usadil Martin Ondra s jedenácti
výhrami.
Ţenská kategorie to měla jednodušší, hráčky
byly pouze čtyři a celkově odehrály 6 zápasů. První
místo získala nejmladší hráčka této kategorie Nikola
Fialová, druhé místo obsadila Zuzana Kuţmová a na
třetím místě se umístila Renata Ondrová.
Turnaj se povedl a doufejme, ţe něco
podobného se uskuteční i příští rok.
Renata Ondrová

KŘÍŽOVKA
1. Jméno potoka, který
protéká pod obcí?

1.

2. Nejspíše nejoblíbenější
sport na Karolíně.

2.
3.

3. Okres, ve kterém se
nachází naše vesnice?

4.
5.

4. První slovo, které je
napsáno ve verši na kříţi
nad Větrákem.

6.
7.

5. Za hraběte z kterého
panství
se
provdala
zakladatelka Karolína?
6. Kraj, ve kterém se nachází obec?
7. V minulosti nejznámější vývozní artikl obce Karolín?
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Karolín před padesáti lety
Jak bude vypadat zápis v obecní kronice za letošní rok? To si zatím můţeme jen
představovat, ale díky práci kronikářů se můţeme podívat na zápis, který se uskutečnil před
padesáti lety, tedy v roce 1961.

I přesto, ţe přesný počet obyvatel nebyl udán, v dalších částech kroniky se informace
dozvíme.
Zápisy v kronice jsou v tomto roce rozděleny do jednotlivých pasáţí, I. se věnuje
Hospodářskému životu, kde je dopodrobna vypsáno hospodaření JZD, v té době ještě
s názvem „Úsvit.“ II. pasáţ obsahuje informace z Politického a veřejného života a popisuje
dění v tehdejší politické straně a také dění v různých místních organizacích.
Aţ část III. začíná být pro čtenáře zajímavá. V tomto odstavci můţete porovnat úroveň
obyvatel tehdy s tou, v jaké ţijeme dnes. A také se dozvíme, přesný počet obyvatel.
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IV. část s názvem Různé nás informuje o průběhu počasí v celém roce 1961; v pár
řádcích se můţeme dozvědět, jestli daný rok byl deštivý či spíše suchý nebo zda byl příznivý
pro zemědělce nebo ne.

Kronika nepopisuje pouze zemědělství, politiku a počasí, ale občas se vyskytne i
nějaká zajímavost v podobě různých stavebních prací či zápiscích z besed. V tomto případě je
to zápis z přednášky, ve kterém se dozvíme nejdůleţitější a nejvýznamnější data v historii
naší mladičké vesnice.
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Zda máte nějaké připomínky,
nápady, příspěvky, vše zasílejte
na Ondrova.Ren@seznam.cz
Karolínský zpravodaj: vydává obec Karolín v nákladu 80 ks · uvedené příspěvky nemusí
nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele ·
noviny sestavila: Renata Ondrová ·
www.obeckarolin.cz, ou@obeckarolin.cz
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