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Milí čtenáři,
právě těžkáte zcela nový občasník obce karolínské. Zrodil se v hlavě místních zastupitelů a snad
už to bylo to poslední, co tu z kultury chybělo. Je tu proto, aby informoval, aby zkrátil naše
dlouhé chvíle, aby přiměl k pousmání a snad i stmelil naši otčinu. Jak již titul napovídá,
budeme se setkávat v nepravidelných intervalech – laicky „občas“. Nyní se ale pohodlně
usaďte, přiložte do kamen v těchto sychravých dnech, postavte konvici na čaj či kávu a plnými
loky hltejte nejen horkým mok, ale i naše první číslo. Nyní už předáváme slovo panu starostovi.
P. S. Redakce se nebrání aktivitě a seberealizaci místních spoluobčanů, proto bude připravená
na Vaše sloupky, podčárníky, fejetony a s velkorysostí je přijme. Také bude možnost podat
bezplatný inzerát.
Slovo starosty
Milý spoluobčané, vážení čtenáři,
pokud právě čtete tyto řádky, tak se Vám do rukou dostal náš nový občasník, který Vás bude
informovat o dění v naší obci, práci Zastupitelstva obce a v neposlední řadě celého Obecního
úřadu.
Uvítal jsem iniciativu nově vzniklé Redakční rady, která se do vydávání občasníku pustila
s velkým odhodláním. Věřím, že tato tiskovina bude přínosem pro všechny naše občany a
nebudou vznikat dohady o věcech řešených obcí (Zastupitelstvem obce).
Noviny, které Vám budou doručeny až domů Vás budou informovat o dění na veřejných
zasedáních a akcích, které v obci proběhly, ale také které se připravují. S Redakční radou
Karolínského zpravodaje chystáme i rubriku různých anket, kde se můžete vyjádřit i Vy –
občané a případně navrhnout možná řešení nazrálých problémů v obci. Dále můžete sdělit
připomínky, prosby či rady k naší práci ve prospěch všech a také vyjádřit názory na které
nesdílíme stejný názor.
Závěrem bych popřál nejen Vám, ale také autorům, abyste s novinami byli spokojeni a aby bylo
stále co psát.
V nastávajícím období příchodu svátků vánočních a loučení se s rokem 2007 - Vám chci
poděkovat za spolupráci a popřát Vám příjemné prožití nejkrásnějších svátků roku, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2008.
Jiří Kužma - starosta obce
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Letošní rok byl pro SDH Karolín opět velmi náročný a tak se Vám budu snažit popsat jeho
činnost během roku.
Přes zimní období někteří jeho členové upravovali vnitřní vybavení nástavby zásahového
automobilu Avia tak, aby jeho prostor byl lépe využit pro uložení věcí. Dále také probíhaly
práce na vylepšení vybavení a zvelebení prostor hasičské zbrojnice. Za lednových silných
vichrů jsme také pomáhali při opravách poničených střech rodinných domů našich
spoluobčanů. V únoru se naši mladí hasiči zúčastnili tradičního branného závodu v Trávníku a
dále náš sbor pořádal každoroční „Ostatky“ a „Ostatkovou merendu.“. Počínaje koncem února a
pak téměř každou sobotu jsme se brigádami pro obec podíleli na přístavbě zázemí pro pořádání
kulturních a společenských akcí ve staré jednotě. Tyto práce probíhaly až do začátku července,
kdy proběhly každoroční oslavy Kulturní dny Karolíny. Během prázdnin byly práce
pozastaveny a započaty byly až začátkem září a v současné době probíhají již dokončovací
práce. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se na těchto pracích podíleli,
zvláště pak poděkování putuje panu Petru Pecinovi, který zde prováděl téměř všechny zednické
práce.
3. března jsme pořádali již VI. ročník známého Karolínkoštu, soutěže o nejlepší pálenku.
Letošním vítězem se stal p. Řezníček Bohuslav z Kvasic (208 bodů), na druhém místě starosta
našeho SDH p. Skácel Miroslav (201 bod) a na třetím místě loňský vítěz p. Vaculík Miroslav
(194 bodů). Na konci března jsme ještě uspořádali sběr starého železa a kovů. V měsíci dubnu
pomalu započaly práce na přípravě trávníku na hřišti ( sečení, hnojení, vertikutace ) a taky
první tréninky v požárním útoku družstev mužů a žen. Během jarního období probíhaly také
přípravné práce na pořádání dalšího ročníku Kulturních dnů Karolíny. Na začátku května se
uskutečnilo každoroční stavění máje a chystalo se pořádání I.kola soutěže družstev SH ČMS
v požárním útoku okrsku Kvasice, které jsme v letošním roce měli možnost uspořádat
na našem kulturně-sportovním areále. V měsíci květnu se nám hlavně díky našemu sponzorovi,
firmě Pila Lubná, podařilo zakoupit novou sadu dresů pro družstvo mužů, za což bych chtěl
touto cestou firmě Pila Lubná ještě jednou poděkovat a doufám, že bude naše spolupráce i
nadále pokračovat. Na konci května se kácel máj a u toho samozřejmě nemohl chybět náš sbor
a jeho tradiční program k pobavení všech přítomných. Tímto začalo pro většinu členů našeho
SDH období příprav na velké akce. 9.6.2007 jsme společně s obcí Karolín uspořádali na
kulturně-sportovním areále pohárovou soutěž v požárním útoku v kategoriích mužů a žen pod
názvem „O pohár obce Karolín“. Celkem soutěžilo 24 družstev mužů a 10 družstev žen,
převážně ze Zlínského kraje. Večer pak den vygradoval taneční zábavou se skupinou Street 69.
Náš sbor se dále také spolupodílel na uspořádání Mezinárodního dne dětí v měsíci červnu.
Bezesporu největší akcí, na které se letos náš sbor podílel, byly Kulturní dny Karolíny, které se
uskutečnily první prodloužený víkend v červenci. Během nich jsme také uspořádali námětové
cvičení SDH okrsku Kvasice v obci.
V pátek 3.8.2007 jsme uspořádali další taneční zábavu na kulturně-sportovním areále, tentokrát
se skupinou NERO. Od této akce jsme také jako každoročně provozovali šenk ve staré jednotě,
během dovolené v Hostinci u Brázdilů, a to celých 10 dnů. Koncem měsíce srpna, přesně
31.8.2007, jsme se spolupodíleli na pořádání akce na ukončení prázdnin – Stezce odvahy.
Následující den, v sobotu 1. 9. 2007 jsme uspořádali netradiční noční soutěž v požárním útoku
v kategoriích mužů a žen. Celkem se soutěže zúčastnilo 16 mužských a 10 ženských družstev,
což bylo pro nás příjemným překvapením a myslím si, že se bylo na co dívat. V pátek 7.9.2007
jsme chtěli uspořádat taneční zábavu s kapelou Scarlet Rose, ale bohužel z důvodu špatného
počasí jsme byli nuceni akci zrušit. Snad příště!
Během celého roku vyjížděla naše družstva, ať mužů, žen či mladých hasičů, na různé soutěže
v požárním sportu. Družstvo mužů se letos zúčastnilo celkem 36 nejrůznějších soutěží, mezi
kterými byly např.i Extraliga ČR v požárním útoku, kompletní ročník soutěží zařazených do
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seriálu Podhostýnské hasičské ligy, některé soutěže Zlínské ligy v požárním sportu nebo také
soutěž „O putovní pohár hejtmana Zlínského kraje“. V seriálu Podhostýnské hasičské ligy 2007
se družstvo mužů SDH Karolín umístilo v konečném pořadí na výborném 2. místě.
Družstvo žen se účastnilo především soutěží v rámci okrsku Kvasice, ve kterém letos stále
dokazovalo, že patří mezi nejlepší v okolí. Určitě bych chtěl také vyzvednout družstvo našich
mladých hasičů, které zvláště ve druhé polovině letošního roku ukázalo, že máme své želízka
v ohni a pokud jim bude forma stoupat minimálně takovou rychlostí jako tomu bylo na podzim,
tak se máme na co těšit.
Za zmínku ještě také stojí, že se členové našeho sboru v tomto roce zúčastnili celkem čtyř
námětových cvičení ( Velké Těšany, Karolín, Sulimov, Lubná ).
Mezi čerstvější dění patří tradiční hasičská zabíjačka, která se letos konala v sobotu 3.11.2007 a
kde jinde než na kulturně-sportovním areále v obci. No a samozřejmě probíhají přípravné práce
na pochůzku sv.Mikuláše, které, jak všichni dobře víte, bývají dosti náročné.
Mezi plánované akce v nejbližší době patří 1.12. pochůzka posla, 8.12. pochůzka Mikuláše se
svojí družinou a večer Mikulášská hopsanda v Hostinci u Brázdilů, na kterou samozřejmě
všechny srdečně zveme. Výroční schůze našeho SDH proběhne v sobotu 15.12.2007 v Hostinci
u Brázdilů. Pokud budu ještě trochu předbíhat, tak v pátek 1.2.2008 se bude konat opět
v Hostinci u Brázdilů Ostatková merenda a následně pak v sobotu 2.2.2008 proběhnou Ostatky
2008.
Určitě jsem v této „kratičké zprávě“ nedokázal popsat všechnu činnost našeho sboru v letošním
roce, ale snažil jsem se napsat alespoň stručně dění hasičů u nás v obci. Za tímto vším totiž stojí
obrovská spousta času stráveného různými přípravami, prací, tréninkem, vyřizování,
zajišťování, přemlouvání, odříkání a já nevím čeho ještě všeho. Ale důležité je to, že ve
výsledku to snad všechno dobře funguje, lidé jsou spokojení, tráví příjemné chvíle spolu a to je
si myslím to nejdůležitější. Chtěl bych tedy touto cestou všem, kteří se podíleli na činnosti
našeho sboru v tomto roce, poděkovat za práci a trpělivost, kterou prokázali. Všem soutěžícím
poděkovat za vzornou reprezentaci našeho sboru a také obce. Dále také putuje poděkování
všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat se a díky nimž bychom neměli takovou
možnost vytvářet něco pro lidi. Výborná byla letos i spolupráce s obcí Karolín, se kterou jsme
letos spolupracovali velmi často a myslím si, že dobře, a že to tak půjde minimálně i v roce
příštím.
Jménem svým a jménem výboru SDH Karolín bych chtěl všem popřát hezké Vánoce,
pohodový a šťastný nový rok.
Roman Skácel - velitel SDH Karolín ∙ www.sdhkarolin.cz
Ohlédnutí za rokem 2007
Vážení spoluobčané !
Blíží se konec roku 2007 a k tomu neodmyslitelně patří vánoční svátky a oslava příchodu
nového roku. Na tyto dny se těší snad všichni včetně malých dětí. Dovolím si v tento čas, kdy
končí první rok funkčního období volených zastupitelů, zrekapitulovat práci celého
zastupitelstva.
V oblasti investic jsme se v tomto roce zaměřili :
 dobudování zázemí (prodejní koutky) a rekonstrukce WC ve „Staré Jednotě“
(cca 110.000,- Kč)
 dokončení výstavby sociálního zařízení v budově Mateřské školy Karolín
(cca 32.000,- Kč)
 pořízení projektové dokumentace „komplexní rekonstrukce budovy MŠ Karolín“
(cca 200.000,- Kč)
 pořízení studie na odkanalizování a výstavby čističky odpadních vod obce Karolín
(cca 20.000 Kč)
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 rekonstrukce zadní části budovy Obecního úřadu /bývalá „Klubovna“/ - vybudování
„Obecní knihovny a veřejné internetové stanice“ (cca 100.000,- Kč). Akce bude
započata v průběhu měsíce prosince 2007
V oblasti společenského života se realizovalo a nebo se bude realizovat :
 V. ročník kulturně-společenské akce obce „KULTURNÍ DNY KAROLÍNY“ spojené
s oslavami 185. výročí vzniku obce Karolín a 75. výročí založení místního sboru
dobrovolných hasičů :
/4.7. – slavnostní mše za zakladatelku obce, 5.7. – taneční rocková zábava se skupinou
REFLEXY, 6.7. – koncert slovácké cimbálové muziky HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou,
taneční zábava se skupinou MILÉNIUM, 7.7. – hasičské námětové cvičení, uctění
památky padlých ve světových válkách, taneční zábava se slováckou dechovou muzikou
VLČNOVJANKA/
 oslava „Dne dětí“, - posezení pro seniory, - strašidelná stezka,
 turnaj v „Pexesu“ a „Člověče nezlob se“, - velikonoční výstava, vánoční výstava,
 rozsvěcení vánočního stromu; posezení u čaje; výroba adventních věnečků

Krátké zprávy z obce:


Na prosincovém zasedání bude Zastupitelstvo obce mimo jiného projednávat novou „Obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích“. Její součástí je i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše tohoto poplatku se pravděpodobně bude zvyšovat. Vyhláška by měla začít platit od 1.1. 2008.
 Obec Karolín ještě v průběhu měsíce listopadu 2007 podá žádost na dotaci z fondů EU na výstavbu
„Víceúčelového hřiště v Karolíně“. Předpokládaná výše dotace je až 90 % všech nákladů.
 Obec Karolín si společně s obcemi Vrbka a Sulimov nechaly zpracovat „Studii odkanalizování a výstavby
čističky odpadních vod“. Zpracovány byly tři varianty : varianta č.1 - každá obec samostatně, varianta
č.2 - všechny tři obce dohromady, varianta č.3 - Karolín a Sulimov společně a Vrbka samostatně. Dále
pak jsou technologické varianty a to: a) jednotný kanalizační systém a za b) oddílný kanalizační systém.
Do studie je možné nahlédnout v úřadní hodiny na Obecním úřadě v Karolíně.
 V současné době schvalovaná novelizace Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní,
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Obec Karolín ve druhé polovině měsíce října 2007 podala žádost na Ministerstvo financí ČR o
mimořádnou dotaci na odstranění havarijního stavu střechy a sociálních zařízení v MŠ Karolín.
 Obecní úřad Karolín upozorňuje občany na přísné dodržování „ZÁKAZU VYVÁŽENÍ ODPADŮ“ na
místa k tomu neurčená. Vystavují se tak hrozbě placení pokuty v řádech desítek tisíc korun českých !!!
Tento zákaz je zejména porušován v lokalitách : 1) za domem č.79 /Brázdilovi/, 2) točna ,


USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva obce Karolín konaného dne 10.10. 2007
Zastupitelstvo obce Karolín po projednání :
Bere na vědomí : VI/1/07 Zprávu o činnosti Obecního úřadu za období od V. zasedání ZO
Karolín a plnění úkolů schválených na předešlých zasedáních
VI/2/07 Zprávy o činnosti výborů ZO Karolín
VI/3/07 Zprávu o provedení veřejno-právní kontroly hospodaření v
příspěvkové organizaci MŠ Karolín za období 1. – 10. měsíc roku
2007
Schvaluje :
VI/4/07 Smlouvu č. 1002990761 s Pozemkovým fondem ČR o
bezúplatném převodu pozemku p.č. 220/3 v k.ú. Karolín
u Sulimova
VI/5/07 Ohodnocení pozemku p.č. 220/3 v k.ú. Karolín u Sulimova
ve vlastnictví obce Karolín
VI/6/07 Rozpočtové opatření č.1 obce Karolín na rok 2007 :
- neinvestiční dotace od Zlínského kraje
- úprava rozpočtových příjmů a výdajů
VI/7/07 Zadaní Regionální rozvojové agentuře Východní Morava
vypracovat žádost na dotaci určenou na vybudování
„Víceúčelového hřiště“ v Karolíně
VI/8/07 Dodatek č.2 ke Smlouvě se Zlínským krajem o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce
VI/9/07 Záměr prodeje pozemku p.č. 220/3 v k.ú. Karolín u Sulimova
a kritéria pro jeho prodej :
- pozemek bude prodán jako celek
- minimální cena za m2/ 30,- Kč
- v případě více zájemců rozhodne vyšší nabídnutá cena za m2
- doba na podávání cenových nabídek : do 30.11. 2007
VI/10/07 Navýšení hodnoty budovy MŠ Karolín o finanční částku
vynaloženou na vybudování sociálního zařízení pro pracovnici
MŠ Karolín
VI/11/07 Připojení se obce Karolín ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové
diskriminaci“
VI/12/07 vydávání tiskoviny s názvem „Karolínský zpravodaj“ jako
tiskového orgánu obce Karolín
Ukládá :
VI/13/07 Finančnímu výboru zanést do inventárního souhrnu majetku obce
Karolín nově nabytý pozemek p.č. 220/3 v k.ú. Karolín
u Sulimova
zodpovídá : Skácel David
termín : do 20.10. 2007
VI/14/07 Finančnímu výboru zpracovat protokol jako doklad o navýšení
hodnoty majetku obce Karolín – budovy MŠ Karolín
zodpovídá : Skácel David
termín : do 30.11. 2007
VI/15/07 Obecnímu úřadu zjistit stav převedení pozemků v obci Karolín
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje na obec Karolín
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 30.11. 2007
VI/16/07 Obecnímu úřadu odstranit nedostatky zjištěné Kontrolním
výborem ZO Karolín ze dne 19.9. 2007
zodpovídá : Kužma Jiří
termín : do 30.11. 2007
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OBEC KAROLÍN
ve spolupráci s
MATEŘSKOU ŠKOLOU KAROLÍN

pořádají
„ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“
14. prosince 2007, v 16:00 hodin, před MŠ Karolín
Program: kulturní vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, ohňostroj,
v 17,00 hod. – „Hostinec u Brázdilů“
- vánoční koncert pěvecké skupiny Mgr. Marie Pečeňové
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor pro občanské záležitosti při Zastupitelstvu obce Karolín
připravuje :

„ČAJ O PÁTÉ“
 20. listopadu 2007 v 17,00 hodin
beseda s Mgr. Hudcovou o čajích s ochutnávkou, prodej různých druhů čajů domů,
budova „Staré jednoty“,

„Výrobu adventních věnečků“
 30. listopadu 2007 v 17,30 hodin
vlastní výroba adventních věnečků za asistence aranžérky Šárky Moučkové,
budova „Staré jednoty“,

„Vánoční výstavu“
 16. prosince 2007 od 10,00 do 17,00 hodin
vánoční výstava lidové tvořivosti, možnost zakoupení keramických předmětů a výrobků
ze sušeného a živého materiálu s vánoční tématikou,
budova „Staré jednoty“.
Vánoční pohlednice
Mílovými kroky se blíží čas, kdy se všechno ztiší, kdy celý dům provoní cukroví, skořice a
jehličí. Brzy nastanou chvíle, kdy nikdo nechce být sám a od lidí kolem sebe čeká aspoň jedno
teplé slovo. Výjimečně krásné prožití klidu vánočních svátků, spoustu dárků, pěkný a šťastný
nový rok, Boží požehnání přeje celá redakce.

Veselé vánoce

a šťastný Nový rok
2008

Karolínský zpravodaj: vydává obec Karolín v nákladu 100 ks ∙ uvedené příspěvky nemusí nutně
vyjadřovat stanoviska vydavatele ∙ noviny sestavily: Josef Říkovský ml., Roman Skácel, Hana Říkovská,
Dr.Radek Skácel ∙ www.obeckarolin.cz ∙ ou@obeckarolin.cz

