1/2012

Karolínský zpravodaj
Vážení čtenáři, spoluobčané,
tak a zase je to tady, po krátké odmlce je tu mé oblíbené období, volání divočiny, aneb
zahrada je mým velkým „dobrovolným“ koníčkem. Když zahrada poprvé zavolá a o vítězi
letošního koštu je rozhodnuto, znamená to jediné. Opět se Karolín probouzí ze zimního
spánku, a jak už všichni víme, teď nastane to pravé „vzrůšo". Co nás čeká a nejspíš ani
nemine se jako vždy dočtete uvnitř zpravodaje. Samozřejmě nechybí ani pověstný zlatý hřeb
pro letošní rok - jubilejní oslavy založení obce Karolín a SDH Karolín. Na chvíli vypusťte
z hlavy myšlenky, jestli se letos petržel a celer chytí a zaplujte očima do aktuálního vydání
Karolínského zpravodaje.
Příjemné čtení Vám přeje Martin Ondra.

USNESENÍ z V. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 15. 9. 2011
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Bere na vědomí:
V/1/11
Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání
zastupitelstva obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
V/2/11
Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o prominutí daně, č. j.
22675/11-3331
V/3/11
Zprávy o činnosti výborů
Schvaluje:
V/4/11
V/5/11

V/6/11
V/7/11

V/8/11

Smlouvu č. /01/MOB/2011AK7 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou ASEKOL s.r.o.
Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu na I. fázi investiční akce
„Rekonstrukce budovy Mateřské školy Karolín“
Kroměřížskou rozvojovou kancelář, p. o. na vypracování žádosti o dotaci z
PRV
Uskutečnění Kulturních Dnů Karolíny v roce 2012, a to s oslavami kulatého
výročí založení obce, založení Sboru dobrovolných hasičů a postavení budovy
školy
Do přípravného výboru KDK 2012 tyto členy zastupitelstva obce: Kužma Jiří,
Ing. Zavadil Luděk, Ondra Martin, Vavříková Lenka

1

USNESENÍ z VI. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 3. 10. 2011
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Schvaluje:
VI/1/11
Výkup pozemků p. č. 233/4 o výměře 345 m2 a p. č. 234 o výměře 355 m2 v k.
ú. Karolín u Sulimova za jednotnou cenu 30,- Kč za m2 a za podmínky, že
výdaje spojené s kupní smlouvou uhradí kupující
VI/2/11
Strategický plán rozvoje obce Karolín na období 2011 - 2014

USNESENÍ ze VII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 10. 11. 2011
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Bere na vědomí:
VII/1/11
Nebyly podány námitky k návrhu územního plánu obce Karolín
VII/2/11
Směrnici č. 1/2011 o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a
závazků
Schvaluje:
VII/3/11
Konstatuje ověření, že územní plán obce Karolín není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
Vydává dle ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č. 183/2003 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za
použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, §§ 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
opatření obecné povahy – územní plán Karolín dle přílohy předložené zprávy.
VII/4/11
Licenční smlouvu č. VP_2011_126589 o veřejném provozování hudebních děl
s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s.
VII/5/11
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON
Distribuce, a.s.
VII/6/11
Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu s firmou
Jihomoravská plynárenská, a. s. k odběrným místům Karolín 4, Karolín 76 a
Karolín 82
VII/7/11
Nákup dárku pro Mateřskou školu Karolín v hodnotě 3.000,- Kč
Neschvaluje:
VII/8/11
Žádost o finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku

USNESENÍ z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 15. 12. 2011
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Bere na vědomí:
VIII/1/11
Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání
zastupitelstva obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
VIII/2/11
Zprávy o činnosti výborů
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Schvaluje:
VIII/3/11
VIII/4/11
VIII/5/11
VIII/6/11
VIII/7/11
VIII/8/11
VIII/9/11
VIII/10/11
VIII/11/11
VIII/12/11

Dotaci na činnost Sportovního klubu Karolín v roce 2012 ve výši 3.000,- Kč
Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcí Kvasice na šk.
rok 2011/12
Kupní smlouvu s firmou Rapos, spol. s r.o.
Kupní smlouvu s manžely Malenovskými
Vnitroorganizační směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku č.1/2011
Obecně závaznou vyhlášku obce Karolín č.1/2011 o místních poplatcích
Rozpočtové opatření č. 2/2011
Plán investičních akcí na rok 2012
Rozpočet na rok 2012
Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Karolín č. 1/2001 o vyhlášení
závazných částí územního plánu obce Karolín k 15. 12. 2011

Neschvaluje:
VIII/13/11
Žádost o příspěvek na provoz Domova svatého Josefa
Ukládá:
VIII/14/11
Finančnímu výboru provést veřejno-správní kontrolu v MŠ Karolín za rok
2011; zodpovídá: Ondra Drahomír; termín: do 29. 2. 2012
VIII/15/11
Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce
Karolín za rok 2011; zodpovídá: Kolomazník Pavel; termín: do 29. 2. 2012

USNESENÍ z IX. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín
ze dne 9. 2. 2012
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Schvaluje:
IX/1/12
Podání žádosti o dotaci z PPOV Zlínského kraje v kombinaci z PPORV
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na investiční akci I. fáze rekonstrukce
budovy Mateřské školy Karolín – oprava střechy
IX/2/12
Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Karolín na spolufinancování
investiční akce I.fáze rekonstrukce budovy Mateřské školy Karolín – oprava
střechy, ve výši 867.504,- Kč

USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 22. 3. 2012
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:

Bere na vědomí:
X/1/12
X/2/12
X/3/12
X/4/12
X/5/12
X/6/12
X/7/12

Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání
zastupitelstva obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
Zprávy o činnosti výborů
Protokol o skartačním řízení Moravského zemského archivu v Brně
Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Kroměříž v teritoriu
obce Karolín za rok 2011
Zprávu č. 32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karolín za rok
2011, jejíž nedílnou součástí je Závěrečný účet obce Karolín za rok 2011
Hospodářský výsledek p. o. MŠ Karolín za rok 2011
Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole hospodaření v MŠ Karolín za rok
2011
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Schvaluje:
Závěrečný účet obce Karolín za rok 2011 s výhradou s tím, že budou opraveny
nedostatky uvedené ve zprávě č.32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Karolín za rok 2011
X/9/12
Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Karolín se stavem k 31. 12. 2011
a změny navržené Inventarizační komisí
X/10/12 Žádost paní Jitky Kolomazníkové a pana Vojtěcha Pika o vykácení stromů na
parcele č. 233/3 k. ú. Karolín u Sulimova
X/11/12 Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na provoz Centra pro zdravotně postižené
Zlínského kraje – Kroměříž
X/12/12 Smlouvu s panem Antonínem Brázdilem, Karolín č. 79, o umístění a provedení
stavby a povolení sjezdu na komunikaci v majetku obce Karolín
X/13/12 Převod zisku hospodaření p. o. MŠ Karolín ve výši 450,98 Kč do rezervního
fondu p. o. MŠ Karolín
X/14/12 Podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP, prioritní osa 3, podoblast 3.2.1.
Realizace úspor energie, na zateplení budovy MŠ Karolín
X/15/12 Smlouvy o dílo č. 77163 a 77164 s firmou Energika, s.r.o.
X/16/12 Smlouvu o povolení přípojek na technickou a dopravní infrastrukturu manželů
Opravilových
X/17/12 Mimořádnou finanční odměnu hospodářce obce paní Brázdilové Marii ve výši
3.000,- Kč čistého
Neschvaluje:
X/8/12

X/18/12
Ukládá:

Žádost o poskytnutí dotace Sociálním službám města Kroměříž

X/19/12

Odstranit nedostatky uvedené ve zprávě č.32/2011/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Karolín za rok 2011
Zodpovídá: Jiří Kužma, do 31. 3. 2012

X/20/12

Zpracovat min. 2 poptávky na opravu komunikace Karolín – Vrbka
Zodpovídá: Jiří Kužma, do 31. 5. 2012

X/21/12

Zhotovení udírny na kulturně-sportovním areále
Zodpovídá: Ing. Luděk Zavadil, do 31. 5. 2012

VÁNOČNÍ ČAS
Tak jako každý rok, i letos jsme v předvánočním čase rozsvěcovali vánoční strom.
Bylo to v pátek 9. prosince 2011 za hojné účasti místních, ale i přespolních obyvatel. S dětmi
školou povinnými jsme, několik týdnů před tímto slavnostním rozsvěcením, nacvičovali
takový malý živý Betlém. Spoluobčanům tak děti připomněli příběh o zrození Ježíše. Dále
jsme mohli shlédnout vystoupení dětí z Mateřské školky plné vánočních básniček a koled. Na
závěr si děti svíčkami ozdobili svůj stromeček. Jako hosté se předvedli a krásnými vánočními
skladbami nás potěšili pánové z Kroměřížské konzervatoře. Pak už nezbývalo nic jiného, než
společně s panem starostou rozsvítit náš vánoční strom. Následoval ohňostroj, sestavený
panem Rajčanem a k ještě většímu navození vánoční atmosféry si mohli přítomní pochutnat
na cukroví a horkém čaji.
V neděli 11. prosince 2011 jsme uspořádali, také již tradiční, vánoční výstavku. Zde
byly k vidění výrobky místních šikovných lidiček. Ať už se jednalo o výtvory z perníku,
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dřeva, papíru, korálků či vlny. Svou expozici tu také již tradičně měli i naši školkaři. Všem,
kteří nám své výrobky zapůjčili, ještě jednou moc děkujeme.
Za VPOZ Andrea Malenovská

A ZASE SE KOŠTOVALO…
V sobotu 25. února 2012 se uskutečnil už
pátý ročník soutěže o nejchutnější bramborák.
Košt se konal v místní hospůdce "U Brázdilů" za
účasti asi čtyřicítky hodnotitelů. Vzorků k
ochutnávání bylo 23 a nutno dodat, že byly
všechny velmi chutné. Svědčí o tom i fakt, že
ještě před ukončením soutěže byly některé talířky
už prázdné. Bodové výsledky svědčily o naprosté
vyrovnanosti. První místo obsadila Lenka
Bochezová (za pár týdnů už Vavříková), druhá
skončila paní Miluše Dvořáková a jako třetí Dáša
Běhalová.
Za VPOZ Andrea Malenovská

KAROLÍNSKÉ SPORTOVÁNÍ
Jistě se najde velká skupina lidí, kteří si jako novoroční předsevzetí dali zhubnout
nějaké to kilečko, co je tížilo navíc. Možná i to byl jeden z důvodů organizátorů, aby
uspořádali turnaj ve stolním tenise, též zvaném ping-pong, pojmenovaný podle zvuku, které
při hře vydávají údery míčků. Turnaj se uskutečnil v místním pohostinství v sobotu 14. 1.
2012, tedy hned druhý víkend v novém roce.
Po deváté ráno se začali scházet nažhavení sportovci. Sešlo se jich 17, ale aby byl
sudý počet, přidala se k závodníkům také paní Olina Skácelová, která jako jediná žena mezi
hráči se tak stala ozdobou celého turnaje. Z obyčejného turnaje se vyklubalo něco přes šest
hodin tvrdého sportování, rázných úderů a rychlých smečí. Vše bylo prošpikováno trefnými
poznámkami paní hostinské, která se dostala i k vyhrožování jistému hráči, který hrál s jistou
hráčkou, tím, že bude čistit záchody, když vyhraje, což nebyla rozhodně milá nabídka.
Po ukrutných bojích, a jak již bylo psáno výše,
šesti hodinách hry, byl znám vítěz. Na stupíncích se
ocitli, tak říkajíc, jen „ženáči". (Mlaďoši, měli byste
trochu zabrat!) Třetí místo obsadil Zbyněk Stránský,
cenu za druhé místo si odnesl Roman Skácel a vítězem
se stal Drahomír Ondra.
A když se všichni účastníci vrátili domů, tak
namísto typického hospodského pachu byl z jejich
oblečení cítit o to typičtější pach potu.
Renata Ondrová
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PROČ NEMÁME 30. ÚNOR?
Letošní rok je z mnoha ohledů výjimečný. Jedním ze
zajímavých faktů je, že je přestupným, tedy měsíc únor má
místo po tři minulé roky obvyklých dvacet osm dní o jeden
den navíc. Čím je to dáno? To jsme se už všichni učili ve
škole, tedy tím, že rok trvá tři sta pětašedesát dní a čtvrt dne
a ta čtvrtina dne se musí někam promítnout. Tedy do
dvacátého devátého dne měsíce únoru. Ale nabízí se také
otázka, proč když všechny ostatní měsíce mají minimálně
třicet dní, jak to že má tedy únor pouze dvacet osm
respektive dvacet devět? Odpověď můžeme hledat v dobách dávno minulých, přesněji
v dobách největší slávy Říma, kdy dal podnět ke kalendářní opravě roku 46 př. n. l. římský
vojevůdce Gaius Julius Caesar. Kalendářní rok začínal březnem a tím pádem únor, jako
poslední, dostal pouze dvacet devět dní, v přestupném roce, který měl být každé čtyři roky,
třicet dnů (v tom případě se dvakrát opakovat 24. únor). Rok měl tedy správně 365 dní,
v přestupném 366 dnů. Názvy měsíců v průběhu roku, počínaje březnem, zněly Martius,
Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December,
Januaris, Februaris. Tento kalendář byl tedy nazván podle Julia Caesara juliánský, a k jeho
poctě byl navíc přejmenován měsíc Quintilis, v němž se Gaius Julius narodil, na Iulius.
Ovšem problém nastal, když začal být vkládán přestupný rok již každý třetí rok, a tím
nastaly opět zmatky. Chyba byla objevena teprve v 8. roce př. n. l. za vlády císaře Augusta a
napravena na jeho příkaz tak, že se až do roku 8 n. l. přestupné roky nezařazovaly. Římský
senát následně rozhodl, aby za tuto zásluhu byl po Augustovi také pojmenován jeden měsíc
Sextilis, v němž dosáhl velkých vojenských vítězství. Poněvadž se však pokládalo za
nesprávné, aby Augustův měsíc měl méně dnů (30) než měsíc Juliův (31) a Římané navíc
považovali sudá čísla za nešťastná, byl odňat jeden den únoru a přidán srpnu. Tím však došlo
k nahromadění tří jednatřiceti denních měsíců (Iulius = červenec, Augustus = srpen,
September = září). To bylo odstraněno posunem o jeden měsíc, počínaje zářím, které mělo od
té doby pouze dnů třicet; říjen pak dostal jednatřicet, listopad třicet a prosinec jednatřicet dnů.
Tím byl juliánský kalendář dotvořen. Kalendář se v této podobě stal obecným evropským
kalendářem až do konce 16. století, v některých zemích dokonce platil až do prvních desetiletí
20. století.
Renata Ondrová

A LETOS SE KOŠTOVALO I PODRUHÉ
„A vítězem Karolínkoštu pro rok 2012 se stává pan Vladimír Plaček“.
Tímto výrokem bylo ukončeno napětí, které panovalo v sále nově
opraveného pohostinství U Brázdilů. V posledních ročnících se uchytila
pěkná tradice, tedy to, že se vítězem stávají občané Karolína, což jistě svědčí
o umění domorodců při výrobě tolik oblíbeného průhledného moku. Za
vítězstvím stojí spousta práce, nejdříve musíte v horkém létě posbírat trnky
(západně od nás označované spíše švestky). Jak nás učili už od malička, trnka nesmí být
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zelená, musí být pěkně zralá, plná cukru, aby
z ní teklo, co nejvíce slivovice. Trnky je
nutné sbírat bez stopek, ty by do kvasu prý
přinesly hořkost.
Pro někoho to možná bude znít, jako
rouhání, ale trnky lze využít i jinak.
Například sušené trnky jsou velmi zdravé a
co teprve povidla? Buchty s povidly, a nebo
jen tak na chleba. Doufejme, že i letošní
úroda bude tak bohatá, jako ta loňská a trnek
bude dostatek na vše, na co si vzpomeneme.
Ale zpět k sobotě 3. března, celkem
bylo třicet devět vzorků, oproti loňskému roku o dvanáct více. Proto je vítězství pana
Vladimíra Plačka o to cennější, na druhém místě byla pálenka pana Zbyňka Stránského a třetí
místo obsadila slivovice pana Ivo Šáchy.
Renata Ondrová

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KAROLÍN ZA ROK 2011
Leden
fyzická příprava členů soutěžních družstev mužů,
příprava mikulášského vystoupení na MFF Strážnice,
26. 1. 2011 výborová schůze SDH, 29. 1. 2011 účast na
florbalovém turnaji SDH v Bánově
Únor
příprava a uskutečnění jubilejního X. ročníku
Karolínkoštu 19. 2. 2011, 20. 2. 2011 účast členů
výboru na okrskové výroční valné hromadě okrsku
Kvasice na Vrbce, účast MH na tradičním branném závodě v Trávníku 26. 2. 2011, fyzická
příprava
Březen
1. 3. 2011 výborová schůze SDH, 4. 3. 2011 ostatková merenda s pochováváním basy
v Hostinci u Brázdilů a následně v sobotu 5. 3. 2011 tradiční Ostatky, brigády na natírání židlí
a stolů, 19. 3. 2011 školení velitelů v Kroměříži, konec března - brigády na přidání desek na
víceúčelové hřiště a příprava trávníku na sezonu
Duben
1. 4. 2011 se uskutečnil 1. trénink soutěžního družstva mužů, 2. 4. 2011 proběhl sběr starého
železa, pomoc při přípravách organizace 1. ročníku Traktoriády, 22. 4. 2011 účast na jarní
schůzi PHL v Nětčicích, brigády na natírání stolů a židlí, tréninky v požárním útoku, 30. 4.
2011 příprava, dovoz a stavění máje
Květen
7. 5. 2011 závod Traktoriáda 2011 a odpoledne námětové cvičení ve Velkých Těšanech
v 16,00 hodin, 8. 5. 2011 účast na soutěžích v Bílanech a Vlkoši, brigády na natírání židlí a
stolů, dovoz dřeva na židle a stoly z Lubné, které nám sponzorsky věnovala firma Pila Lubná
- pan Vavřík, 21. 5. 2011 soutěž PHL v Počenicích a okrskové kolo ve Kvasicích, 25. 5. 2011
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výborová schůze a natírání desek na židle a stoly, 28. 5. 2011 soutěž PHL v Ludslavicích, 29.
5. 2011 kácení máje s programem
Červen
4. 6. 2011 6. ročník soutěže v PÚ O pohár obce Karolín PHL, 5. 6. 2011 soutěž PHL
v Rymicích, přípravy na MFF Strážnice a také na KDK 2011, 8. 6. 2011 porada na hřišti o
účasti na MFF s představiteli Muzea Zlín, 11. 6. 2011 soutěž PHL v Rychlově a večer bigbít
se skupinou Street69, 19. 6. 2011 soutěž PHL v Tučapech a VCUH v Mistřicích, 25. 6. 2011
účast v programu Folklor jako divadlo na MFF ve Strážnici s Mikulášským a Ostatkovým
průvodem
Červenec
1. - 2. 7. 2011 Kulturní Dny Karolíny – špatné počasí, přesun akce skupiny Argema na 9. 7.
2011, 9. 7. 2011 soutěž v PÚ na Kostelanech, 10. 7. 2011 soutěž ZLPS ve Velkém Ořechově,
19. 7. 2011 výborová schůze SDH, 22. 7. 2011 technická Avia, 22. 7. 2011 bigbít ExpoPension, 23. 7. 2011 námětové cvičení Sulimov, 24. 7. 2011 soutěž PHL v Loukově, 30. 7.
2011 soutěž PHL v Nětčicích
Srpen
7. 8. 2011 soutěž PHL v Podhradní Lhotě, 8. - 13. 8. 2011 provozování šenku na hřišti, 13. 8.
2011 soutěž PHL v Dobroticích, zapůjčení židlí do Kvasic na Mysliveckou noc a pouť, 19. 8.
2011 bigbít s kapelou Reflexy, 26. 8. 2011 spolupořádání stezky odvahy, 27. 8. 2011 soutěž
PHL ve Vítonicích a večer Noční soutěž v PÚ Karolín
Září
3. 9. 2011 závěrečná soutěž PHL v Pravčicích, celkové 8. místo družstva mužů, opravy Avie,
přípravy KDK 2012, úklid sportovního areálu
Říjen
odeslání žádosti o dotaci na oslavy 80. výročí založení SDH na OSH KM
Listopad
5. 11. 2011 hasičská zabijačka a účast starosty SDH na setkání starostů SDH okresu
Kroměříž, prase bylo z větší části sponzorský dar od ZP Kvasicko, a.s., odeslání žádosti o
dotaci na nové hasičské auto na Zlínský kraj, potažmo HZS ZLK, 25. 11. 2011 podzimní
schůze Rady PHL na Nové Dědině, 26. 11. 2011 pochůzka posla, 29. 11. 2011 výborová
schůze SDH
Prosinec
3. 12. 2011 pochůzka Mikuláše s družinou a večer v hostinci u Brázdilů Mikulášská hopsanda
s tombolou a s kapelou Milenium, příprava výroční VH SDH.
Chci poděkovat všem, kteří se letos opět aktivně podíleli na pořádání akcí,
reprezentovali náš sbor a tím také obec na soutěžích nejen okresního charakteru, na MFF ve
Strážnici, zúčastňovali se brigád a sečení hřiště. Děkuji zde také našim sponzorům, kteří
v nemalé míře podporují tuto naši činnost během celého roku a dovolují nám svými dary, ať
už finančními nebo věcnými, organizovat a naplňovat podstatu dění hasičských akcí a
vesnických tradic, či sportovního vyžití. Doufám, že se i v následujícím roce 2012 opět
budeme podílet na celkovém dění v naší krásné obci, zvláště když nás čekají oslavy založení
obce a našeho SDH a budeme stále udržovat krásné a dlouholeté tradice.
Roman Skácel
Velitel SDH Karolín www.sdhkarolin.cz
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TAM A ZASE ZPÁTKY
My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Ani si to
neuvědomujeme, ale jednou to někdo sesbírá, upraví a přepíše. To ale zatím necháme
budoucnosti, stejně by nám to nyní nepřipadalo zajímavé, to až s odstupem času získávají pro
nás nyní obyčejné informace na zajímavosti. Proto se píší kroniky a nyní znovu nahlédneme
do té Karolínské.
V roce 1956 můžeme najít záznam, který nám dnes může přijít velmi zábavný,
dočítáme se, že obec v té době měla vlastní autobusové spojení do Kroměříže a to dvakrát
denně. Přiznejme si, kolik z nás si někdy postěžovalo, že autobus nejezdí dostatečně často?

Další rok nám nabízí k nahlédnutí, kolik z občanů bylo vlastníkem nějakého
motorového vozidla

V zápise z roku 1965 se můžeme dočíst o kulturním životě v obci:
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Rozdělení obyvatel do pracovních oborů nám dává obraz o době. I samotný součet
obyvatel je zajímavý. V roce 1959 si mohla obec Karolín připsat celkem 364 obyvatel,
přičemž k loňskému září to bylo pouze 240 obyvatel.

Renata Ondrová
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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ROZPIS AKCÍ SDH, SK a OBCE KAROLÍN NA ROK 2012
So 31. 3.

Velikonoční výstava

Pá 27. 4.

Beseda s důchodci

duben

Sběr starého železa a kovů

Út 1. 5.

Stavění máje

So 5. 5.

II. ročník traktoriády

So 12. 5.

Zájezd na muzikál „Bídníci“

So 26. 5.

Kácení máje

So 2. 6.

7. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár obce Karolín“
zařazen do PHL 2012

So 9. 6.

Den dětí – zájezd

Pá 15. 6.

Sportovní odpoledne pro děti

Pá 29. 6.

Turnaj v pexesu a Člověče, nezlob se

5. – 7. 7.

Kulturní Dny Karolíny – Oslavy 190. výročí založení obce
a 80. výročí založení SDH Karolín

So 28. 7.

Maškarní karneval

Pá 10. 8.

Volejbalový turnaj

Pá 17. 8.

Bigbít s kapelou Reflexy

Pá 31. 8.

Stezka odvahy

So 1. 9.

Noční soutěž v požárním útoku

září

Turnaj v nohejbalu

Pá 19. 10.

Beseda s důchodci

Pá 26. 10.

Lampionový průvod

listopad

Hasičská zabíjačka

So 1. 12.

Výroba adventních věnců

So 1. 12.

Pochůzka posla

Pá 7. 12.

Rozsvěcování vánočního stromu

So 8. 12.

Pochůzka sv. Mikuláše s družinou, večer Mikulášská
hopsanda v Hostinci u Brázdilů

Ne 9. 12.

Vánoční výstava

So 15. 12.

Výroční Valná hromada SDH Karolín
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190. VÝROČÍ VZNIKU NEJMLADŠÍ OBCE OKRESU KROMĚŘÍŽ
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V OBCI

OSLAVY
OBCE
KAROLÍN
1822

1932

KAROLÍN 5. - 7. 7. 2012

Program oslav
Čtvrtek 5. července 2012

Sobota 7. července 2012

17:00 hod. – Slavnostní schůze
sboru dobrovolných hasičů Karolín

9:00 hod. – Otevření výstavy
10:00 hod. – Slavnostní bohoslužba

Uctění památky zemřelých
rodáků obce

13:30 hod. –Vystoupení
s klaunem pro děti

15:00 hod. – Námětové cvičení
Hasičských sborů okrsku

16:00 hod. – Ukázka hasičské
techniky

17:00 hod. – Taneční veselice
s dechovou muzikou
HANAČKA

24:00 hod. – Zakončení oslav
slavnostním ohňostrojem

Pátek 6. července 2012
15:00 hod. – Beseda nad knihou
Autora Stanislava Opravila

Otevření výstavy
“Ze života v obci“

20:00 hod. – hřiště Karolín
DISKOTÉKA – Radia Zlín
Vystoupení Davida Deyla s kapelou
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