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Karolínský
občasník
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
rok 2013 je za námi a doufám, že pro většinu patřil mezi ty úspěšnější. Čeká nás rok
2014 a do něho vám přeji jen to nejlepší, spoustu úspěchů a nekončící zdraví. Mnozí z vás se
určitě ptají, co vás čeká v tomto roce? Tak, jak tomu bývá poslední roky, připravuje se
spousta akcí pro malé i pro velké. Samozřejmě nesmí chybět každoroční tradice a akce nejen
na kulturně-sportovním areálu. V poklidném „zimním“ večeru vám přeji klidné pročtení
občasníku, ve kterém naleznete několik informací z uplynulého roku a pozvánky na akce
letošní.
Za uplynulý rok 2013 bych také určitě rád poděkoval všem členům zastupitelstva obce
Karolín, starostovi, místostarostovi a v neposlední řadě také všem členům výborů za nasazení,
ochotu, obětování vlastního volného času ve prospěch druhých a odvedenou práci.
Martin Ondra

Vážení občané,
nabádáme vás, aby jste neparkovali své osobní automobily na silnici,
z důvodu omezení průjezdu vozidel zimní údržby, jejichž nepřítomnost má za
následek neudržovanou silnici v obci. Tento stav vede k tomu, že by se do
obce nemusel dostat autobus, hasiči, záchranná služba, pekař, masna ani
kurýrní služba či pošta. Doporučujeme vám k parkování osobních vozidel
využívat vašich garáží či nájezdů k nim, případně využívejte „zatravněné“
plochy mezi chodníky a cestou, aby se co nejméně zasahovalo do místní
komunikace a omezoval se tak provoz. Předem děkujeme za pochopení.
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USNESENÍ
z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 9. 9. 2013
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Bere na vědomí:
XXI/1/13
Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání
zastupitelstva obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
XXI/2/13
Zprávy o činnosti výborů
XXI/3/13
Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k Oznámení o přestěhování
provozu mateřské školy Karolín do náhradních prostor
Schvaluje:
XXI/4/13
XXI/5/13

XXI/6/13
XXI/7/13
XXI/8/13

Návrh výstavby přípojky NN „Karolín-úprava NN“
Částku ve výši 20.000,- Kč na proplacení zhotovení přípojek inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu na p. č. 220/3 v k. ú. Karolín u Sulimova
manželů Zavadilových
Darovací smlouvu s p. Martinem Ondrou
Vyhotovení projektu na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Karolín
od Ing. arch. Radko Pavlackého, nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice
Uzavření mateřské školy Karolín od 11. 9. 2013 na nezbytně nutnou dobu z
důvodů stavebních úprav v budově mateřské školy

Neschvaluje:
XXI/9/13
Smlouvu č. 18/13 na odběr vody z hydrantu - Karolín

USNESENÍ
z XXII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného dne 30. 9. 2013
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Schvaluje:
XXII/1/13
XXII/2/13

Smlouvu č. 12117103 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR
Dohodu o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby sjezdu k hasičské
zbrojnici a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku ve vlastnictví
Zlínského kraje číslo: ŘSZK KM 07636/13-225

USNESENÍ
z XXIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného dne 11. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání:
Ruší:
XXIII/1/13

Usnesení č. XVII/8/09 o přidělení čísla popisného
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Schvaluje:
XXIII/2/13
XXIII/3/13
XXIII/4/13

XXIII/5/13
XXIII/6/13

Rozpočtové opatření č. 3/2013
Přidělení čísla popisného 89 k novostavbě RD Renaty a Libora Ligačových na
pozemku p. č. 224/3 v k. ú. Karolín u Sulimova
Dohodu o podmínkách udělení souhlasu k vybudování stavby sjezdu k hasičské
zbrojnici a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, p. o.
Dodatek č. 1 smlouvy č. O/xxxx/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku
za účelem zajištění dopravní obslužnosti se Zlínským krajem
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v jednotřídní Mateřské škole Karolín z
24 dětí na 26 dětí

Neschvaluje:
XXIII/7/13 Žádost o finanční podporu Hospice na Svatém Kopečku
XXIII/8/13 Darovací smlouvu s obcí Kvasice
USNESENÍ
z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Karolín ze dne 9. 12. 2013
Obecní zastupitelstvo po projednání:
Bere na vědomí:
XXIV/1/13 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od posledního zasedání
zastupitelstva obce a plnění úkolů schválených na předešlém zasedání
XXIV/2/13 Zprávy o činnosti výborů
Schvaluje:
XXIV/3/13
XXIV/4/13
XXIV/5/13
XXIV/6/13
XXIV/7/13
XXIV/8/13
XXIV/9/13

Dotaci na činnost Sportovnímu klubu Karolín na rok 2014 ve výši 3.000,- Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E. ON
Distribuce, a.s.
Finanční příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje
– Kroměříž ve výši 500,- Kč
Rozpočtové opatření č. 4/2013
Plán investičních akcí na rok 2014
Rozpočet obce Karolín na rok 2014
Žádost o úvěr ve výši 200.000,- Kč u České spořitelny, a.s.

REKONSTRUKCE BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY KAROLÍN
Myslím si, že každý občan obce Karolín si povšiml, že se poslední dva roky opravuje
historická budova Mateřské školy. Zastupitelstvo obce se snaží naplnit projekt na celkovou
rekonstrukci této budovy již od roku 2008. Až v roce 2012 se zastupitelstvu obce podařilo
získat dotaci od Zlínského kraje na opravu střechy ve výši cca 50 % celkových nákladů. Ve
stejném roce podala naše obec žádost o poskytnutí podpory na celkové zateplení budovy,
výměnu oken a dveří ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) z programu
„Zateplení veřejných budov“. Až v roce 2013 jsme dostali oficiální sdělení o přidělení této
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podpory a tím mohla začít tato fáze rekonstrukce. Bohužel podmínky tohoto programu jsou
velmi náročné a po koloběhu vyřizování proběhlo také veřejné výběrovém řízení na
zhotovitele, které vyhrálo sdružení firem „Webel a Haneva“ z Brna. Toto sdružení splnilo
všechny požadavky programu a realizace a díky nejnižší nabídnuté ceně muselo být vítězem
tohoto výběrového řízení. Bohužel čas ukázal, že nejlevnější znamená také odpovídající
kvalitu, a to nejen při realizaci, ale také při komunikaci a věcmi s tím spojenými. Po velkých
peripetiích a problémech se nám nakonec podařilo tuto investiční akci dokončit před koncem
loňského roku a až na několik nedostatků je hotovo. V následujícím období bude probíhat
administrativní ukončení této realizace a žádost o proplacení dotace ze SFŽP ČR. Celková
výše podpory činí cca 70 % celkových nákladů. Na závěr bych se chtěl za zastupitelstvo obce
omluvit všem, kteří v letošním roce měli co dočinění s komplikacemi při realizaci zateplení
budovy MŠ Karolín.
Roman Skácel
advent
dingo
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ozubí
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DOBA „PŘEDMIKULÁŠSKÁ“
Kalendář ukazuje dvojciferné číslo měsíce října, člověk si užívá posledních teplých
paprsků sluníčka, stromy se krásně zbarvují a na všechny padá příjemná podzimní únava, ale
nejedna slečna z Karolína má myšlenky u jiných věcí. Před pár hodinami obdržela zprávu
obsahující přibližně toto sdělení: „Máš už oblek? Jestli ne, vem si ho ve zbrojnici“. Při této
zprávě si naplno uvědomí, jak ten čas rychle letí, a že už je to zase tady. Zase začíná shánění
mašliček, kdy se přijde do zbrojnice a zjistí se, že ti kluci včera dělali rozhodně něco jiného,
než že by cvakali, alkoholový opar je ještě cítit ve vzduchu. Pak stačí trochu vynadat a
najednou máte doma mašliček na tři obleky.
První dny listopadu se nesou ve stejném duchu. Oblek, který už visí tři týdny na
ramínku, má obšitý jen rukáv a vy začínáte panikařit. V tuto chvíli nastávají okamžiky, kdy si
přes den říkáte: „Večer k tomu sednu a pohnu s tím“. Večer ale přichází prozření a vám se
strašně nechce a řeknete si, že je ještě čas.
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Nastává druhá půle listopadu a začíná krize. Pečlivě pročítáte televizní program, aby
se čas při šití strávil u něčeho alespoň trochu hodnotného. A šijete, šijete a šijete. Nit se vám
cuckuje, jehly se lámou a pořád to neubývá. Vy ale s odhodláním pokračujete, je to přece jen
tradice, i když vás to šíleně nebaví. Někdy, když opravdu hoří termín, vypomůžou i rodiče,
protože většina z nás si přeje, aby tato tradice zůstala zachována.
Když já mám došito, narovnám ztuhlá záda, pověsím oblek zpět na ramínko a při
závěrečném pohledu mi myslí proběhne: „Hned zítra si jdu hledat ženicha“, abych se tomuto
údělu příští rok vyhnula ;).
Renata Ondrová
POUŠTĚNÍ DRAKŮ
Na Karolíně se sice pouštějí draci velmi často, tentokrát to bylo ale určeno pro jinou
věkovou kategorii, pro děti. Ale ani postarší nebyli úplně vyškrtnuti z této události. Ve
veselosti si mohli pustit draka pod altánkem, kde bylo podáváno svařené vínko. A to by
člověk nevěřil, co trocha vína dokáže. Toho dne draci lítali jedna báseň. A tentokrát myslím
ty papírové. Počasí přálo, bylo slunečno a vítr vál pěkně od jihu, takže od jedné hodiny
odpolední se nad školkovskou věží vznášelo několik pestrobarevných draků různých
velikostí, kteří mezi sebou soupeřili o dosažení nejvyšší výšky. Občas špagát nevydržel a drak
se ztratil v nedohlednu, ale i toto patří ke klasické Karolínské drakiádě. Všichni účastníci byli
po zásluze odměněni sladkou odměnou a tímto jim děkujeme za pěkně strávené odpoledne a
Sportovnímu klubu Karolín, že nám takovou akci připravil.
Renata Ondrová
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FORD TRANSIT
Na jaře roku 2012 nám Zlínský kraj poskytl dotaci na nákup nového hasičského
dopravního automobilu. Dotace činila 55 % a zbylou část doplatila obec ze svého rozpočtu.
Po důkladném hledání jsme narazili na auto, které našim požadavkům vyhovovalo a zároveň
se vešlo do finančního limitu.
V květnu roku 2012 se tak mohlo pár členů SDH Karolín vydat směrem k hlavnímu
městu republiky, kde již bylo nachystané námi vybrané auto. Jednalo se o dodávkový
devítimístný automobil značky Ford Transit.
Jak je výše zmiňováno, automobil byl dovezen v průběhu května. V nejbližších
týdnech nás čekalo hned několik úkolů, abychom mohli nově zakoupené vozidlo začít
využívat. Nejdříve nás čekaly základní úpravy, které zahájilo celkové přestříkání vozidla na
tradiční červenou barvu. Všechny úpravy kromě samotného finálního přestřiku, jsme si
prováděli svépomocí.
Když byl hotový zevnějšek, mohli jsme se plně věnovat úpravám interiéru. Jako první
jsme poupravili šasi na PS12, dále pak konstrukce, šuplíky a police na hadice a ostatní
zásahový či sportovní materiál.
Kompletní předělání celého vozu nám zabralo přibližně 420 hodin práce. Odměnou
nám je daleko spolehlivější, bezpečnější a úspornější dopravní automobil, který dokonale
vyhovuje potřebám našeho sboru.
Martin Ondra
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REKONSTRUKCE ZÁKLADNY PRO POŽÁRNÍ SPORT
Jak jste mnozí mohli na vlastní oči vidět či slyšet, v průběhu měsíce března a dubna
2013, byla zvýšená aktivita na kulturně-sportovním areálu. Co za touto aktivitou stálo, si
napíšeme v následujících řádcích.
V prosinci roku 2012 pár členů za SDH Karolín požádalo do programu nadace O2
„ThinkBIG“ o dotaci na zmiňovanou rekonstrukci základny určenou pro požární sport. Již v
únoru jsme se dozvěděli velmi milou zprávu, že dotace ve výši 35.000,- Kč nám byla
přidělena. Neváhali jsme ani chvíli a pustili se do kompletního předělání základny.
Z předešlého rozměru 10 x 4,5 m, jsme základnu rozšířili na rozměr 20 x 7 m. Rozšíření
zkvalitní přípravu všech sportovních týmů, znásobí možnost využití plochy a v neposlední
řadě také zkvalitní i pořádané soutěže. Jako povrch byla zvolena zámková dlažba, která
ideálně vyhovuje pro podmínky požárního sportu díky své odolnosti a propustnosti. Kvůli její
drsnější spodní straně jsme se rozhodli, ji pokládat opačně, což zamezuje klouzání na její
vrchní hladké straně.
První práce jsme zahájili již v půlce března, kdy nás čekalo rozebrání staré základny a
výkopové práce. Bohužel počasí nám moc nepřálo, nemohli jsme hned pokračovat v
betonování obrubníků, na ty se tedy dostalo až ke konci března. K naší smůle nám na druhý
den napadlo pěkných 15 cm sněhu a díky tomu se nám práce opět na několik dní zastavily.
Jakmile sníh částečně zmizel, neváhali jsme ani chvilku a hned se pustili do rozvozu a
vyrovnání základního podkladu. Poté následovala vrstva jemné drti a tímto krokem bylo již
vše připraveno na dláždění. Díky velikosti plochy jsme museli dlažbu pokládat i přes týden,
od pondělí až do pátku. V průběhu celé soboty 13. 4. 2013 jsme vše konečně dodláždili. Na
druhý den jsme se opět hned ráno sešli, abychom posledními úpravami dokončili celou
plochu. V dalších dnech pak následovalo setí trávy a mírné terénní úpravy. Všem, kdo se
účastnili brigád a přiložili ruku k dílu, děkuji za pomoct.
Martin Ondra
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ROZPIS AKCÍ SDH, SK a OBCE KAROLÍN NA ROK 2014
Datum

Akce (pořadatel, místo)

18.1.2014

Turnaj v pink ponku (SKK; Hostinec u Brázdilů)

31.1.2014

Beseda nad knihou paní Koutňákové (VPOZ;„Stará jednota)

1.2.2014

15.2.2014

Košt bramboráků (VPOZ; Hostinec u Brázdilů)
„Sjezd na čemkoli“ (SKK; tam kde bude nejvíce sněhu ;))
Nebo pink ponk pro děti; Dámské odpoledne s „Člověče
nezlob se“ (SKK)
13.ročník „Karolínkoštu“ (SDH; Hostinec u Brázdilů)

1.3.2014

Tradiční „OSTATKY 2014“ (SDH, VPOZ)

Únor-březen

Duben

Sběr starého železa a kovů (SDH)

Květen

Oslava „Dne matek“ (VPOZ)

1.5.2014

Stavění máje (SDH; kult.-sportovní areál)

3.5.2014

4.ročník „Traktoriády“ (parta nadšenců,SDH; louka Petráš)

24.5.2014

Kácení máje s programem (SDH, VPOZ; kult.-sport.areál)
9.ročník soutěže v pož.útoku „O pohár obce Karolín“ – PHL
31.5.2014
(SDH; kult.-sportovní areál)
„Honba za pokladem pro děti“ (SKK)
Květen-Červen
Den SKK – bezpečně na kole, soutěže na hřišti (SKK)
Červen
Oslava MDD (VPOZ, SDH)
Červen
3.-5.7.2014
26.7.2014
Srpen
30.8.2014

Turnaj v pexesu a člověče nezlob se (VPOZ)
„KULTURNÍ DNY KAROLÍNY“ ( obec Karolín,SDH)
Maškarní (VPOZ; kult.-sport. areál)
Nohejbal pro dospělé (SKK; víceúčelové hriště)
„Noční soutěž v pož.útoku“ (SDH; kult.-sport.areál)

Září

Strašidelná stezka (VPOZ, SDH)

Říjen

Drakiáda (SKK; kult.-sportovní areál)

29.11.2014

Pochůzka „posla“ (SDH)

6.12.2014

Pochůzka „Mikuláše a jeho družiny“ (SDH)

Prosinec

Výroční valná hromada SDH - volby (SDH; Hostinec u Br.)

Zda máte nějaké připomínky,
nápady, příspěvky, vše zasílejte
na Ondrova.Ren@seznam.cz.

Karolínský zpravodaj: vydává obec Karolín v nákladu 100 ks · uvedené příspěvky nemusí nutně
vyjadřovat stanoviska vydavatele · noviny sestavili: Renata Ondrová, Martin Ondra, Roman
Skácel · www.obeckarolin.cz, ou@obeckarolin.cz
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