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Milí občané,
od chvil, kdy se naší obcí prohnaly maškary doprovázejícího medvěda za hluku a křiku
účinkujících v pestrobarevných kostýmech a desítkou kufříků v rukou, uplynuly čtyři měsíce a
opět máme tu milou příležitost seznámit Vás s úspěchy a starostmi Karolína. Přísný půst někteří
z nás dvakrát porušili, nejprve koštem bramboráků a poté slivovice a už tu byl týden před
Květnou nedělí, kdy Karolín zasypaly barevné papírové květy na dlouhých dřevěných tyčích,
svíraných v rukou místních děvčat. Široký zástup uvedl blížící se svátky jara a připomněl všem
dnes už málokde vidění hodnou tradici. Sotva nás slunce pohladilo svými jemnými paprsky,
začaly nejvýznamnější křesťanské svátky. Ty jsme přivítali pomítáním filmu Ježíš a výstavou o
Velikonocích. Na Zelený čtvrtek zvony odletěly do Říma a podle místních chlapců jsme si 3x
denně mohli seřizovat hodiny. Narcisy v zahrádkách zafoukaly bílé vločky a Velikonoční
pondělí bylo tady. To místní obyvatelky prožili ve zdraví, avšak u některých mužů se objevili
žaludeční potíže. Šprýmový apríl přinesl vytoužené sluníčko a měsíc lásky, květen, nás nabíjel
dobrou náladou, ke které možná přispěje i naše nové číslo.

Víceúčelové hřiště v Karolíně bude ještě letos!
Obecní úřad Karolín obdržel ke konci měsíce března zprávu, že obec Karolín obdržela dotaci
ve výši 90-ti % nákladů na vybudování „Víceúčelového hřiště“ v obci. Výše dotace činí
1.183.344,00 Kč, z toho je příspěvek z fondů EU ve výši 887.508,00 Kč a další část dotace ve
výši 295.836,00 Kč je z národních zdrojů. Zbylou část 10% nákladů /131.483,00 Kč/ uhradí
obec Karolín z vlastních zdrojů. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
byla podepsána 6. května 2008 v Olomouci na Regionálním odboru Státního zemědělského
investičního fondu za přítomnosti starosty obce pana Jiřího Kužmy. Předpoklad zahájení prací
na vybudování tohoto zařízení je v průběhu měsíce srpna, po sklizni řepky na poli pod
budoucím hřištěm. Vedení obce předpokládá aktivní přístup občanů při zapojování se do
různých prací na realizaci tohoto projektu.

OBEC KAROLÍN
A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAROLÍN
Vás srdečně zvou
na VI. ročník Kulturních dnů Karolíny 2008
Program:
čtvrtek 3. 7. 2008 – Kaplička v Karolíně
19,00 hod. SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
na počest zakladatelky obce Karolín hraběnky
Karolíny Lamberkové ze Šternberka a
za zemřelé rodáky z obce Karolín
pátek 4. 7. 2008 – kulturně-sportovní areál Karolín
21,00 hod. bigbít se skupinou

www.argema.cz
jako předkapela skupina Stíny

http://www.stiny.info

sobota 5. 7. 2008 – kulturně-sportovní areál Karolín
14,00 hod. – soutěž mladých hasičů v požárním útoku
20,00 hod. - kulturně-sportovní areál Karolín

„VELKÁ ČERVENCOVÁ NOC“
se slováckou dechovou hudbou STRAŇANKA

Vítěz XVIII. ročníku soutěže „Zlatá křídlovka 2008“

Činnost SDH Karolín
Od posledního vydání karolínského zpravodaje uplynula již nějaká doba a na mě je, abych Vás
seznámil s činností SDH Karolín během tohoto období a taky s výhledem do dalšího. Začátkem
února se náš sbor postaral o dodržení tradice každoročních ostatků a pochůzky medvěda. Letos
se naši členové pokusili zavést novou tradici, a to „pochovávání basy“, které se konalo v pátek
1.2.2008 a bylo součástí Ostatkové merendy. Soudě dle ohlasu diváků se vystoupení povedlo a
tak bychom v něm chtěli pokračovat i příští rok. Dále se náš sbor také podílel několika
brigádami na dokončení místnosti bývalé klubovny při přestavbě na obecní knihovnu.
V sobotu 8.3.2008 se konal opět pod taktovkou SDH již VII. ročník známého Karolínkoštu,
soutěže o nejlepší pálenku. Letos se sešlo celkem 38 vzorků. Článek a výsledky si můžete
přečíst na webových stránkách obce Karolín v sekci „akce“. V polovině měsíce března se naši
členové z řad mužského družstva zúčastnili turnaje ve florbale, na který byli pozváni SDH
Velký Ořechov. Skončili na pěkném 6. místě. Dále se členové našeho sboru pomalu začali
věnovat přípravě kulturně-sportovního areálu, konkrétně hnojení a vertikutace povrchu a pak
následné sečení trávníku, které samozřejmě probíhá pořád, tzn. celoročně a stojí nemálo práce a
času. Tímto bych chtěl také všem členům, kteří se na těchto pracech podílejí poděkovat, že
máme stále tak pěkně a připravené hřiště.
Během jarních měsíců proběhl také každoroční sběr starého železa a kovů. Začátkem května se
členové sboru postarali o zajištění a postavení Májky v obci. Po zimní přestávce začala naše
družstva mužů, žen a mladých hasičů také trénovat v požárním sportu. Naše družstvo mužů
zajelo na první soutěž po zimní pauze už 4.5.2008, a to do Kunovic (UH). Zde „naši kluci“
skončili na 13.místě po menší chybě s výsledným časem 20,12sec. Již o týden později si
družstvo zajelo spravit chuť na tradiční jarní soutěž do Bílan (KM). Zde byla soutěž kvůli
krátké dráze jen na 2B. Naše družstvo mužů zde zvítězilo s novým rekordem trati 15,05sec, a
odvezlo si krásný putovní pohár. Dále následovala soutěž 17.5.2008 v Bělově, odkud si naše
družstvo mužů odvezlo pohár za pěkné 2.místo. První větší akcí letošního roku, která se konala
na kulturně-sportovním areále v obci, bylo okrskové kolo soutěže družstev mužů a žen SH
ČMS v požárním sportu okrsku Kvasice. Kromě hasičů z Bařic se tohoto prvního kola
zúčastnila všechna družstva okrsku. Počasí vyšlo pěkné a tak byla i hojná účast diváků a určitě
se bylo na co dívat. Naše družstvo mužů potvrdilo roli favorita a krásným časem 19,86 sec
( s přetlakovým ventilem a na zásahové široké hadice ) zaslouženě vyhrálo. Během měsíce
května se také horlivě připravoval náročný program pro vystoupení na „kácení máje“ , které
letos vycházelo přesně na 31.5.2008.
Co se týká soutěží v rámci Podhostýnské hasičské ligy
trať
datum
čas
místo
2008, tak první soutěž proběhla právě 31.5.2008 od
So 31.5. 13:00 Ludslavice
3B
13,00 hodin na fotbalovém hřišti v Ludslavicích, kde
So 7.6.
10:00 Karolín
3B
se družstvo mužů umístílo na 2. místě o pouhých 0,06
So 14.6. 14:00 Rychlov
3B
So 28.6
9:00
Tučapy
3B
sec za prvním týmem Rychlova. Jinak 7. 6. 2008 jak
So 5.7.
13:00 Dobrotice
3B
jistě všichni víte proběhl III. ročník soutěže
Ne 6.7.
9:00
Prusinovice
3B
v požárním útoku „O pohár obce Karolín“, který byl
So 12.7. 13:00 Přílepy
3B
stejně jako v loňském roce zařazen do seriálu
So 19.7. 13:30 Rymice
3B
Podhostýnské hasičské ligy 2008. Více informací o
So 26.7. 13:00 Libosváry
3B
této soutěži a také výsledky najdete na webových
Ne 3.8.
13:00 Podhradní Lhota 3 B
stránkách SDH Karolín.
So 9.8.
11:00 Pravčice - extraliga 3 B
So 23.8.
So 6.9.

10:00
13:30

Bořenovice
Vítonice

2B
3B

Jinak v současné době také probíhají přípravy na
Kulturní dny Karolíny 2008, které se uskuteční ve dnech 3.- 5.7.2008. Pro informaci zde
přikládám tabulku soutěží zařazených do 7. ročníku PHL pro rok 2008.

Mladí hasiči - Branný závod Trávník
Dne 23.2.2008 se v Trávníku uskutečnil jako už tradičně závod požárnické všestrannosti.
Na závod jsme měli nachystané 3 družstva, jelikož se nám na tomto závodu daří. Bohužel nám
ráno onemocněl Tomáš Horák, tak jsme se spolehli, že si někoho půjčíme. Dorazili jsme na
místo a po dlouhém a namáhavém shánění, jsme sehnali 3 závodníka do družstva mladších, za
což Liborovi děkujeme. Družstva starších startovali až jako 20. a 21., mladší už 11., po té co
doběhly všechny naše družstva, jsme jen s napětím čekali jak to vypadá. Průběžně jsme byli na
1. místě, ale ještě 10 týmů bylo na trati. Nakonec jsme vedení uhájili a skončili jsme na 1. místě
z celkových 35 týmů, a to ve složení Pavel Kolomazník, Tomáš Lilák a Pavel Skácel, další naše
družstvo starších bylo na 9. místě ve složení Marek
Plaček, Honza Lilák, Monika Skácelová, jako poslední
družstvo, a to mladí, kteří skončili na 8. místě mezi
mladými hasiči, ve složení Erik Vavřík, Pavel
Šenkyřík, Ondra Novák zapůjčený od SDH Počenice.
Za 1. místo jsme obdrželi Putovní pohár a každý tým
dostal věcné ceny.
Tímto všem našim soutěžícím děkuji za pěknou
reprezentaci obce a za obrovskou snahu se prosadit.
Martin Ondra
www.sdhkarolin-mh.wbs.cz
Historicky I. ročník „Koštu bramboráků“ se vydařil
Že ještě nemáte recept na nejlepší bramboráky široko daleko?
Tak to jste jistě chyběli na koště 16. února 2008. Dvacet tři
vzorků bramboráků s příchutí nivy, hub, eidamu, kvasnic
bylo připraveno společně se švédským stolem plným
nakrájených čerstvých paprik a rajčat, šťavnatých okurcích a
nakládaných oliv. 1. Místo v naší degustátorské soutěži
vyhrála Jana Brázdilová, 2. Nikolka Pomališová a 3. místo
slibný kuchař Vítek Pomališ. Za zábavné odpoledne, precizní
přípravu vřele děkujeme Výboru pro občanské záležitosti, za
hojnou účast patří dík každému z Vás.
Autonehoda v zatáčce
Zaslechli jsme to všichni, každý z nás si toho všiml. Každý z nás
slyšel nějakou verzi či teorii oné nehody. Ano, mluvím o nehodě
z 6. března 2008. Bližší informace jsou napsány na internetovém
portálu ministerstva vnitra:
http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=88773

VII. ročník Karolínkoštu o nejlepší pálenku
V sobotu 8.3.2008 pořádal místní SDH již VII.ročník známého
Karolínkoštu. Tento rok se sešlo na 38 vzorků různých pálenek.
Letos bylo vybírání té nejlepší opravdu hodně těžké, protože
loňská úroda byla velmi dobrá, a tak byly k hodnocení velmi
kvalitní kousky.
Výsledky:
1. JUDAS Aleš (Kvasice),2. ŠÁCHA Jan (Lubná),3. M ATULÍ K OVÁ Veronika (Kvasice)

Velikonoční výstava v Karolíně 15. 3. 2008
Každý, kdo zhlédl velikonoční výstavu ve Staré jednotě
bude se mnou jistě souhlasit, když tuto událost shrnu
jedním slovem, a to KRÁSA. Pestrobarevné květy jarních
cibulovin, několik pracných děl z rukou pana Rumplíka,
vazby, nápady a inspirace z hlav kvasické floristky Šárky
Moučkové a Sylvy Hájkové umístěné v malém prostoru
osvěžili vzduch a potěšili oko snad každého z nás. Vřelý
dík patří všem, kdo na výstavu přispěli svými výtvory.
Velký dík si zaslouží i Sdružení pro občanské záležitosti,
které výstavu konalo.
III. setkání karolínských seniorů
Dne 25. dubna 2008 se uskutečnilo setkání seniorů se
zábavným programem. Setkání se konalo již potřetí, a tak
se nám z toho klube milá tradice. Divadelní představení
dětí z mateřské školy a pohádka Šípková Růženka v
podání starších žáků základní školy pod vedením Lenky
Vavříkové společně s bohatým občerstvením doprovázelo
hudební vystoupení manželů Šebestíkových. Toto veselé
„poklábosení“ se svými vrstevníky zaštiťoval Výbor pro
občanské záležitosti při OÚ Karolín.
Oslava Dne matek
A stejně jako den seniorů byl i den matek pod plnou
organizací Výboru pro občanské záležitosti. Vystoupení
ženského tělesa v jehož čele stojí Mgr. Marie
Pečeňová, přilákalo do Pohostinství u Brázdilů několik
maminek a babiček. České lidové písně tu a tam dojaly
nejednu sousedku k slzám a jiným dojetím vykouzlily
úsměv na tváři. Na závěr bylo možné si zazpívat za
doprovodu kláves. To se místní hospůdkou rozeznělo
mnoho altů a ve sváteční atmosféře každá divačka
dostala dvě růže za to, že je tou nejmilovanější ženou, které můžeme říkat maminko.
Kácení máje 2008
V sobotu 31. 5. 2008 se konalo tradiční „Kácení máje
s programem“. Letošní podtitul zněl „aneb možná přijde i
kouzelník“. Během programu, který jako každoročně připravil
SDH Karolín, vystoupilo několik členů místního sboru od těch
nejmenších až po dědečky ;) Diváků se jako vždy sešlo
úctyhodné množství a soudě
dle jejich reakcí se bavili
dobře. Na závěr slunečného odpoledne pak po programu
zahrála country kapela TENDR. Fotografie z kácení máje 2008
můžete shlédnout na webových stránkách obce Karolín
(www.obeckarolin.cz).

XI. ročník Dětských olympijských her
V pondělí 2. června patřil kulturně společenský
areál na Karolíně dětem. Tamní mateřská škola
uspořádala již XI. ročník Dětských olympijských
her
v lehkoatletických
disciplínách.
Při
slavnostním zahájení nad hlavami přítomných
zavlála pravá olympijská vlajka z Lausanne,
kterou přivezl olympijský nadšenec Petr Šiška.
Na úvod děti z Mateřské školy Karolín zacvičily
skladbu Včeličky. Pak už 210 dětí ze Základní
školy Kvasice, z mateřských škol obvodu
Kvasicka a Kroměříže soutěžilo v běhu na 20
metrů, hodu tenisovým míčkem a skoku do dálky
z místa. Každý povzbuzoval každého v duchu hesla: ,,Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Nejen povzbudit, ale aktivně si zasportovat přijeli čestní hosté poslanci Zdeněk Škromach a
Josef Smýkal. Pod vedením místostarostky Kvasic Boženy Konečné vytvořili společné
družstvo s vedoucím odboru školství Městského úřadu Kroměříž Mgr. Jiřím Pánkem, jeho
zástupcem Miroslavem Marinčákem a ředitelem ZŠ Kvasic Mgr. Ladislavem Škrabalem. Jejich
výkony ocenili především místní občané, kteří ten den vystoupili v roli rozhodčích a pomohli
zabezpečit hladký průběh celé soutěže, za což jim patří velký dík.
Závěr dopoledne již tradičně patřil Městské policii Kroměříž. Strážníci Miroslav Kulíšek a
Richard Šlechta přítomné poutavou formou seznámili se svou prací a doplnili ukázkou výcviku
psů. Všichni ocenili jejich spolupráci s dětmi a obrovské nasazení pod žhavým sluncem.
Na XI. ročník dnes už zbyly jen vzpomínky a fotografie, ať žije XII. ročník DOH Karolín
2009!
Mgr. Jitka Kostková,
ředitelka MŠ Karolín
Zájezd do dinoparku Vyškov – MDD 14. 6. 2008
K příležitosti Mezinárodního dne dětí uspořádali Obec Karolín, SDH Karolín a SK Karolín
zájezd do Dinoparku Vyškov. Zájezdu se zůčastnilo 25 dětí a 18 dospělích. Odjíždělo se
14.6.2008 v 8,00 hodin ráno a návrat byl ve 13,30 hodin. Počasí zájezdu přálo, účastníci byli
spokojeni a to nejen ti nejmladší.

Informace
Už mnohokrát se mi stalo, že se mě některý ze sousedů zeptal, kdo všechno patří do Výboru
pro občanské záležitosti, které zaštiťuje většinu našich kulturních či zábavných akcí. Snad je to
i dobrá otázka pro náš občasník . Ve Výboru pro občanské záležitosti při OÚ Karolín je Lenka
Vavříková, Hana Pomališová, Andrea Malenovská a Silvie Stránká.
Čtyři dobré duše, kterým patří srdečný dík za klidný průběh, náročnou organizaci a obětavé
přípravy většiny kulturních, zábavných a sportovních akcí pro děti, dospělé a seniory.
„Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.“
Jaroslav Durych
Astrologové tvrdí, že nejvhodnější čas na svatbu je duben. Měsíc zasvěcený znamení berana,
který je znám svou neústupností a je pevný ve svých závazcích. Snad se to doslechly i dvě naše
spoluobyvatelky, které se rozhodly v tomto měsíci provdat a podělit se o radost z tohoto kroku
s celou obcí. 19. dubna svatební slib složili Monika Běhalová a Marek Kolář, kteří se domluvili
na společném příjmení Kolář a Kolářová. Týden nato 26. dubna se zvony na kostelní věži ve
Kvasicích rozezněly na počest svatby Petry Brázdilové a Františka Jarky. Oba novomanželé se
shodli na příjmení Jarkovi. Oběma párům blahopřejeme a přejeme, aby jim vzpomínky na tento
výjimečný den nikdy nezešedly, ať jejich prstýnky nikdy neztratí svůj lesk, ať oheň lásky, který
zažehli nikdy nepřestane hořet v jejich srdcích a neustále hřát jejich duše.
„Knihy jsou člověku tím, čím perutě ptákům.“
Petrarca
Pro někoho jsou knihy pouhým nábytkem zdobícím byt, pro jiného podložkou pod kývající se
stůl, pro jiného klíčem odemykajícím bránu do nejrůznějších světů. Dá se s nimi cestovat na
palubě Pirátů z Karibiku třeba až do Ruska, odtamtud se svést ve smutném kupé s Annou
Karaninovou do Paříže, tam vzlétnou v balonu a obletět svět za 81 dní a přitom se nevzdálit
z obýváku. Méně dobrodružné povahy mohou uzavřít Věc Makropulos s Rudolfem II.,
Obsluhovat anglického krále, vypít nedělní čaj s Evženem Oněginem. Ve starověku byly knihy
měřítkem vzdělání. Knihovny zdobil nápis Psychés Iokarno, který znamená léčebna duše. Snad
i naše knihovna, která je od konce dubna přestěhována do nově zbudovaného interiéru za
Obecním úřadem nám přispěje k odpočinku milým čtením, poskytne dostatek uklidnění a
ostrůvek harmonie v dnešním světě přímých přenosů a vyburcovaných nepřirozených emocí.

Otevírací doba:
Pondělí
17:30 – 19:30 hod.
V nově přestěhované knihovně je již k dispozici veřejný
přístup k internetu pro občany zdarma.

Krátké zprávy z obce
 Obecní úřad Karolín upozorňuje občany na stále se opakující problém třídění skla
v kontejnerech u bývalého obchodu v Karolíně. Barevné sklo patří do tmavě zeleného
kontejneru a bílé sklo patří do světle zeleného kontejneru. Třídění skla je velmi
důležitým kritériem při vyplácení odměn pro jednotlivé obce. Děkujeme za pochopení.
 Obecní úřad si dělá databázi e-mailů a kontaktů občanů Karolína. Kdo bude mít zájem
dostávat některá hlášení (sběr odpadů, hlášené výpadky el., proudu, různé akce...atd.)
formou e-mailů, nechť pošle svůj e-mail na ou@obeckarolin.cz. Prosím uveďte i jméno,
příjmení a číslo popisné. Taky pokud nejsou tajné Vaše telefonní čísla, pošlete je,
děkujeme.
Přání a výročí
Tím nejdůležitějším na světě nejsou věci, jakkoli oslnivě se blyští, či zářivě se třpytí. I když
nám sebevíc usnadňují život. Ať nás stojí miliony. Věci nikdy nebyly tím nejdůležitějším na
světě. Tím, co jsme vždy pokládali za nezbytné, byli naši blízcí, lidé kolem nás, lidé jako vy.
25. května oslavila paní Ludmila Lysáková požehnané 70. narozeniny,
26. května oslavil pan Josef Běhal krásné 65. narozeniny,
5. července oslaví paní Emílie Brázdilová úctyhodné 85. narozeniny.
Lidská dlaň málo pojme a to co může dát, se málokdy vyrovná slovům jdoucím ze srdce a
nitra. Přesto, ačkoli nemáme žádné dary, dovolte, abychom my, Vaši spoluobčané Vám
poblahopřáli. Gram štěstí, který dobrému člověku stačí na spokojený život, kilogram životní
síly a zdraví, tunu lásky a péče od Vašich blízkých a samozřejmě Boží požehnání, které všude
doprovází.
Pozvánky
Myslím si, že není mnoho her, jejichž pravidla známe bezvadně opravdu všichni, a které nám
tolikrát zahnaly dlouhou chvíli za deštivého počasí. Ano, mluvím o hře Člověče, nezlob se!,
která nás učila prohrávat a pexesu, jenž nám procvičovalo paměť. Snad i pro vysokou oblibu
těchto her se místní Výbor pro občanské záležitosti rozhodl k vytvoření další tradice, a to
Olympiádě v pexesu a člobrdovi pro všechny ročníky. Proto doufám, že se sejdeme tento
pátek 27. 6. 2008 od 16,00 hodin v co největším počtu na místním hřišti a zasoutěžíme o to,
kdo se stane králem či královnou PEXESA a ČLOBRDA.
Tuto sobotu 28. 6. 2008 se bude na místním kulturně-sportovním areále konat zábavné
odpoledne, které si pro Vás připravili děti. Vystoupení pod názvem „Děti nás baví“ začíná
v 17,00 hodin. Vystoupení je určeno pro všechny věkové kategorie, a proto jste všichni srdečně
zváni.
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