Obec Karolín

Karolínský zpravodaj o dění v obci Karolín
2020/2021
Vážení občané,
po nějaké době se Vám dostává do rukou Karolínský zpravodaj,
který byl v minulých letech nedílnou součástí Vašich schránek. Rád
bych tuto tradici částečně obnovil a to ve formátu informativního
zpravodaje, který vždy vyjde na začátku nového roku. Cílem
zpravodaje, je hlavně zrekapitulovat rok uplynulí a informovat Vás o
tom, co nás čeká v roce nadcházejícím. Věřím, že díky tomuto
zpravodaji budete důkladně informování i Vy, o tom, co se nám za
uplynulý rok podařilo uskutečnit a zrealizovat, na čem aktuálně
pracujeme a co nás v letošním roce čeká.
Rok 2020 můžeme hodnotit jako
pravděpodobně
nejživějším
rokem
v historii obce, co se týká rekonstrukcí a
staveb budov. Takový rok naše obec za ty
roky
nezažila
a předpokládám, že v tak velké míře ani
dlouho nezažije. Nicméně vše pěkně
popořadě.

Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice na Karolíně
Největší investiční akce v historii obce, to byla právě rekonstrukce hasičské zbrojnice na
Karolíně. Stav naší zbrojnice byl zcela havarijní, chyběly prostory a druhá garáž. Kvůli těmto
aspektům, nebyl schopný Sbor dobrovolných hasičů Karolín dostatečně udržovat v dobrém stavu
veškerou zásahovou techniku. Již několik let, jsme měli připravený projekt na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, který přišel na řadu právě v roce 2020. Vše ale započalo již
v roce 2019, kdy jsme již po několikáté podávali žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Tato dotace, nám měla s rekonstrukcí hasičské zbrojnice výrazně finančně pomoci.
Naštěstí pro nás, byl rok 2019 z tohoto pohledu velmi úspěšný. Díky dobře podané žádosti a dobře
připravenému projektu, se nám
podařilo
v poměrně
velké konkurenci,
kterou
představovalo dalších 15 žádostí,
zvítězit a od Generálního
ředitelství ministerstva vnitra
jsme obdrželi dotaci ve výši
necelých 3 milionu korun.
K tomu se nám navíc podařilo
získat dotaci od Zlínského kraje
a to ve výši 500 tisíc korun.
V lednu roku 2020 jsme
se tedy mohli pustit do práce.
Zakázku na základě výběrového
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řízení, vyhrála společnost SMO Otrokovice, která zahájila v únoru bourací práce, na které
navázala poté celá stavba. Původní termín dokončení projektu byl plánován na 31. 7. 2020.
Z důvodu víceprací, byl termín dokončení nakonec posunut na 16. 8. 2020. V průběhu stavby, se
bohužel objevilo několik zásadních problémů, které znamenaly časovou a finanční zátěž. Jako
jeden z takových problémů, byl například slabý základ staré budovy, kde bylo nutné základ
zpevnit a zesílit, dále nadměrná vlhkost zdiva, kde bylo nutné budovu kompletně odizolovat a
provést kompletní nové podlahy a dalších mnoho desítek drobných úprav a změn. Původní
vysoutěžená cena, která činila cca 8,6 milionu Kč, se díky těmto vícepracím vyšplhala na částku
9,5 milionu Kč. Obec tedy dofinancovala rekonstrukci částkou 6 milionů korun, zbylé náklady na
rekonstrukci hasičské zbrojnice pokryly dotace.
Samotná rekonstrukce
byla opravdu neodkladná.
V současné
době,
máme
krásnou,
novou,
moderní
hasičskou zbrojnici, která je
zcela multifunkční a široce
využitelná. O tom všem, se
můžete osobně přesvědčit v
sobotu 17. 4. 2021 od 15 hodin,
kdy
proběhne
slavnostní
otevření s možností kompletní
prohlídky. Rád bych touto
cestou poděkoval zastupitelstvu
obce Karolín, které se nemalou
silou podílelo na celé rekonstrukci. Jmenovitě bych chtěl velmi ocenit práci Daniela Ondry, Ing.
Luďka Zavadila, Pavla Kolomazníka ml. a nerad bych opomněl cenné rady, kterými velmi často
přispíval i Viktor Zavadil. Ještě jednou moc děkuji.
Kulturní život v obci v roce 2020
Rčení, které by vystihovalo kulturní život v naší obci, by byl pravděpodobně: člověk míní,
život mění. Z důvodu stále trvající pandemie Covid19, byl kulturní život v obci utlumen.
Nekonalo se tradiční stavění a kácení máje, nekonaly se tradiční akce, jako jsou hasičské závody,
drakiáda, neproběhla ani tradiční pochůzka Mikulášské družiny. I přesto, jsme se ale mohli
účastnit několika akcí, které pro nás SDH, Obec Karolín či Sportovní Klub Karolín připravili.
Mezi takové akce můžeme zařadit například dětský den, turnaj v nohejbale, Karolín Košt či
tradiční oslavy obce Karolín.
Přeji si, a pevně v to doufám, že rok 2021 bude v tomto již jiný, bude normální, tak jak
jsme zvyklí, tady na Karolíně, jej prožívat.
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Rád bych navázal, právě na situaci kolem pandemie Covid19. Prosím a apeluji na Vás,
nepodceňujte toto onemocnění. Bohužel se kolem nás šíří hromada nesmyslných zpráv a
desinformací, které jsou bez jakéhokoliv jasného a doložitelného charakteru. Dbejte prosím
zvýšené opatrnosti a to nejen vůči sobě ale také hlavně vůči Vašim blízkým a svému okolí. Jen
tím, že budeme ohleduplní a budeme dodržovat všechna nařízení a doporučení, se vrátíme
k životu, jak ho známe a jaký nás baví.
Musím Vás ale všechny moc
pochválit za to, jak jsme se k celé této
pandemii postavili. Ať už se jednalo o jarní
první vlnu, při které jsme se naučili nosit
roušky. V té době nás tato vlna pandemie
zasahovala postupně a najednou přicházela
omezení, které jsme doposud neznali.
Veškeré
ochranné
pomůcky
byly
nedostatkové zboží, museli jsme nosit
roušky, které jsme ale neměli. V tomto
okamžiku, jsme opět ukázali, že na Karolíně zvládneme všechno. Vytvořili jsme provizorní
„rouškovník“, na kterém byly roušky každý den k dispozici. Obrovské poděkování patří paní
Jiřině Zavadilové, Haně Fialové a Evě Škrabalové, které nás dokázaly během několika hodin
zásobovat takovým množstvím roušek, abychom dokázali pokrýt potřebu našich občanů. Za to
bych jim také velmi rád moc poděkoval.
Rekonstrukce chodníku v obci Karolín – první etapa
V roce 2020 jsme v dubnu také zahájili dlouho
očekávanou rekonstrukci chodníků v obci Karolín. V tomto roce
se jednalo o první etapu rekonstrukce, v rozsahu cca 70%
současné délky obce. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca
2,5 milionu korun. Samotná rekonstrukce spočívala primárně
v obnově dlažby, obnově betonových obrubníků a také ke
kompletní rekonstrukci podkladu, který byl ještě dodatečně
zesílen
z „kameniva
spojeného
s cementem“, a to z důvodu nevyhovujících zkoušek zátěže
podloží. V rámci této rekonstrukce bylo našim občanům
nabídnuto vybudování či rekonstrukce vjezdů k jejich domům a
garáží, a to za předem dohodnutou maximální cenu, kterou jsme
dodrželi. Tímto bych Vám chtěl poděkovat za Vaši iniciativu a
vybudování těchto vjezdů, které přispívají ke sjednocení vizuální
podoby obce.
V roce 2020 jsme také žádali o dotaci, která by pokryla
větší část nákladů na rekonstrukci chodníků v druhé etapě. Tato
žádost byla schválena. Tudíž Vám mohu oznámit, že na jaře
letošního roku, zahájíme rekonstrukci druhé části chodníků
v obci Karolín. Tato rekonstrukce se týká úseku od domu číslo
popisné 15 až k domu čísla popisné 1. Dokončíme tak celou
jednu stranu chodníků v obci Karolín. V současné době začínáme připravovat výběrové řízení.
V měsíci únoru či březnu, budou dotyční majitelé domů kontaktováni zástupci obce pro
domluvení postupu realizace a dalších kroků.
Aktuálně připravujeme a dokončujeme projektovou dokumentaci k rekonstrukci chodníků
na straně od hasičské zbrojnice směrem dolů, tj. poslední část chodníků, kde bude poslední část
starého chodníku. Samozřejmě i tuto část máme v plánu do budoucna kompletně obnovit.
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Zrušení telefonních sloupů
V roce 2020, se nám povedlo zrušit telefonní sloupy. Tomuto zrušení předcházelo asi 18
měsíční, velmi dlouhé a složité jednání. Bylo to z toho důvodu, že tyto sloupy představovaly
v naší obci opravdu dlouhodobé bezpečnostní riziko.
Většina těchto sloupů byly umístěny blízko silnice, přímo
v chodnících nebo na rozhraní silnice a chodníku. V těchto
oblastech, mělo odstranění sloupů nejvyšší prioritu. Po
několika
jednáních,
nám bylo nabídnuto
vložit vedení do země
a
to
za
částku
přesahující 3 miliony
korun. Taková nabídka
nebyla z naší strany
akceptovatelná, a proto
jsme
ji
okamžitě
odmítli. Díky naší
vytrvalosti, úsilí a
nestálému
naléhaní
z naší strany a to až na
nejvyšší vedení, jsme
dosáhli toho, že se věci
daly
do
pohybu.
Vzhledem
k minimálnímu,
prakticky
nulovému
využití tohoto vedení, jsme docílili našeho požadavku. A
nakonec byly tyto dlouholeté „dřevěno-betonové strašáky“
konečně z naší obce odstraněny.
„Odkabelizování“ obce Karolín
Máme za sebou první část odkabelizování obce Karolín. Tato
část se týká úseku od trafostanice uprostřed obce směrem k obci
Vrbka, kde se kabelové vedení nízkého napětí podařilo uložit do
země. V rámci této modernizace se kompletně zrušilo nadzemní
vedení nízkého napětí v této části. Už dříve se nám podařilo v rámci
spolupráce s místním poskytovatelem internetu, začít připravovat
obec pro přechod na optickou síť. Tato síť, by měla být
několikanásobně rychlejší a stabilnější než současné internetové
připojení. Připojené domácnosti, které jsou připraveny pro přivedení
optického kabelu, by mělo být zprovozněny v průběhu letošního
roku.
Aktuálně probíhá usilovné jednání o uložení dalších úseků
nízkého napětí do země. Bohužel společnost provozující tuto síť, má
díky nedostatku kapacit plně zastaveny tyto modernizace na cca 5 let.
Nicméně se nenecháme odradit a dál budeme jednat a snažit se
zajistit modernizaci i dalších úseků.
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Rozpočet obce Karolín a jeho vývoj v roce 2020
V loňském roce jsme sledovali vývoj rozpočtu obce Karolín. Náš rozpočet byl výrazně
ovlivněn pandemií Covid-19, která se na rozpočtu podepsala ztrátou cca 400–450 tis Kč.
Pro vysvětlení: obec má na každý rok předpokládaný rozpočet, s kterým hospodaří. Tyto
peníze obec nedostane na začátku roku, ale dostává je v průběhu celého roku postupně. Rozpočet
je tvořen z DPH a daní. Obec Karolín disponuje s rozpočtem cca 3 miliony korun, což je
v přepočtu necelých 12tis Kč na jednoho občana.
Ze státního rozpočtu jsme obdrželi kompenzaci za ztrátu v rozpočtu obce, zapříčiněnou
právě již zmíněnou pandemií a to ve výši 1 250 Kč na jednoho obyvatele. Pro naši obec tato
kompenzace činila částku cca 315tis Kč.
Další strašák obecních rozpočtů se objevil na podzim, kdy se měnilo rozpočtové určení
daní, které mělo největší dopad právě na obce. Pro naši obec, by to znamenalo ztrátu v řádech
několika statisíc korun. Naštěstí, byl zákon ještě poupraven a prošel několikrát změnou, díky
kterým se tato ztráta minimalizovala. Obec Karolín může do roku 2021 počítat opět s rozpočtem
kolem 3 milionů korun.
Investiční plány obce Karolín na rok 2021
Samozřejmě i po náročném roku 2020, který byl z hlediska investic a rekonstrukcí asi
nejnáročnějším v historii obce Karolín, nás čeká rok, ve kterém přicházíme s dalšími novinkami a
modernizacemi. Velmi rád, bych Vám je tímto chtěl přiblížit.
•
•

•
•
•

Na jaře tohoto roku by měla začít rekonstrukce chodníků ve spodní části obce, na straně
obecního úřadu, tak jak bylo uvedeno výše.
Začínáme připravovat výběrové řízení na dodavatele nových kontejnerových stanovišť
v naší obci. Jedná se o projekt, na
který se velmi těším, jelikož
nikde v okolních obcích se
s takovou technologií nesetkáte.
Jedná se o tzv. polozapuštěné
kontejnery, které budou mít 2x
větší kapacitu než je kapacita
současných kontejnerů. Princip
spočívá v tom, že 2/3 kontejneru
jsou zasazeny do země. Otvory
pro vhoz tříděného odpadu budou
dostatečně velké, aby byl možný
vhoz celých pytlů či celý obsah
pytle do kontejneru vysypat.
Zároveň bude zřízeno jedno trvalé místo, kde bude umístěn celoročně kontejner na
bioodpad k možnému vyvážení posekané trávy, listí a dalšího bioodpadu. Stavební práce
by měly začít v první polovině letošního roku.
V letošním roce bude dále probíhat příprava projektové dokumentace pro novou lokalitu
bydlení v obci Karolín.
V průběhu roku 2021, budou opravovány drobné stavby v obci Karolín, jako jsou
autobusové zastávky, pódium na kulturně sportovním areále nebo kaplička u hasičské
zbrojnice.
Bude zpracována aktualizace projektové dokumentace k rekonstrukci interiéru mateřské
školy Karolín. Na základě takto upravené projektové dokumentace, bychom poté chtěli
žádat o dotace, které by nám z větší části tuto rekonstrukci pokryly.
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•

•
•
•
•

•

Máme připraven projekt na přístavbu nového sociálního zázemí, které by se mělo
vybudovat na kulturně sportovním areále. Toto sociální zázemí, by mělo být využíváno
zejména při konání akcí na kulturně sportovním areále, jako jsou například oslavy obce a
hasičů nebo sportovní odpoledne, případně další akce. Aktuálně se snažíme na tento
projekt získat financování formou dotace s naší spoluúčastí.
V letošním roce se v rámci spolupráce s obcemi Vrbka a Sulimov, zaměřujeme na
přípravu projektové dokumentace ke kompletní obnově zeleně na hřbitově, který leží na
katastru obce Vrbka a to včetně oprav současných chodníků.
Již v tomto roce začíná příprava velkolepých oslav obce Karolín a SDH Karolín. A to
z toho důvodu, že nás v roce 2022 čeká oslava 200 let od založení obce Karolín a 90 let
SDH Karolín.
Po několika letech jsme získali kapličku na Karolíně do vlastnictví obce. Můžeme tedy
začít s její postupnou opravou a rekonstrukcí. V letošním roce, máme naplánováno opravit
exteriér a okolí samotné kapličky.
V průběhu roku 2021 bychom také rádi chtěli začít s možností ověření podpisů přímo na
obecním úřadě na Karolíně. Listin a dokumentů s požadavkem na ověřený podpis přibývá.
Proto bychom rádi vyšli našim občanům vstříc, a umožnili jim ověření podpisu přímo na
obecním úřadě na Karolíně.
Budeme jako každý rok žádat o příspěvek Zlínského kraje na dovybavení jednotky SDH
Karolín. V letošním roce by jsme rádi zakoupili dýchací přístroje včetně tlakových lahví,
zásahové oblečení pro zasahující hasiče a drobné vybavení, jako jsou vysílačky či svítilny.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, si netroufám odhadnout, které akce se
v letošním roce budou moci uskutečnit a které budeme bohužel muset zrušit. Proto Vám
doporučujeme sledovat internetové stránky obce Karolín nebo využívat aplikaci
mobilnirozhlas.cz, kterou je naše obec součástí. Díky tomu se můžete formou SMS, emailu či
samotné aplikace dozvědět nejnovější informace z dění obce, o akcích, odstávkách či jiných
sdělení. Více informací najdete na webu www.mobilnirozhlas.cz, nebo na webu obce Karolín
www.obeckarolin.cz, případně osobně u starosty obce.
Jsme úřad otevřený všem lidem, pokud máte jakékoliv připomínky, nápady či otázky,
neváhejte se na mě kdykoliv obrátit. Velmi rád Vás vyslechnu, poradím nebo zkusíme najít
společné řešení.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce Karolín za vykonanou práci v uplynulém
roce. Poděkování patří i Vám všem, kteří jste se jakkoli zapojili do dění a života v naší obci.
Mockrát děkuji za rok 2020 a těším se na rok 2021.

Martin Ondra, starosta obce Karolín
Tel. 728 423 890
Email: starosta@obeckarolin.cz
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