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Vážení spoluobčané,
je to téměř dva měsíce, co jsme se mohli poprvé setkat na stránkách Karolínského zpravodaje a
je tu nový rok. Najednou jsme vystaveni náporu numerologů, astrologů a astronomů
s odpověďmi na otázku, co nám tento rok přinese. Nejsem numerolog a už vůbec astronom,
abych přišel, či snad nahlédl do budoucna a byl schopen s plnou určitostí říci, co naši vesničku
čeká a nemine. Myslím si, že budoucnost nemusí být nutně nakloněna obci s K na začátku
jména, abychom společně nezlepšili a nezvelebili naši obci aspoň o malou píď. Vždyť ani Řím
nebyl postaven za jeden den a stal se kdysi středem Starého kontinentu a katolického světa.
Díky zanícení, jenž vidím u lidí kolem sebe a se kterým Výbor pro občanské záležitosti, Sbor
dobrovolných hasičů a v neposlední řadě Obecní zastupitelstvo Karolín společně za podpory
obyvatel obce, neutichají práce kolem veřejných prostor a prostranství Karolína. Slova
římského řečníka Cicera jednou prozradila skvostnou myšlenku soužití lidstva: „Obec je
zrcadlo lidí, kteří v ní žijí.“ Proto nesmí být zkrášlujícím a budovatelským pracím nikdy určen
přesný a definitivní konec a je nutné, aby se všichni obyvatelé podíleli na fungování obce. Jsme
malá obec, která na mapě České republiky je snadno k přehlédnutí, ale člověk přece nemiluje
vlast proto, že je velká ale proto, že je jeho. Společným přičiněním nás obyvatel v procesu
rozvíjení spolupráce, vzájemným pochopením a prohloubením mezilidských vztahů můžeme
vytvořit obec záviděníhodnou širému kraji.
Josef Říkovský ml. – člen Redakční rady

Tříkrálová sbírka v Karolíně
Bájné postavy Kašpara, Melichara, Baltazara a tříkrálová sbírka mají v obci Karolín
dlouholetou tradici. V sobotu 5. ledna obcházeli v obci Karolín tříkráloví koledníci. Stejně jako
loni tříčlenná skupina doprovázená dospělým průvodcem obcházela v nepříznivém počasí
všechny domácnosti, aby ve své kasičce vybrali co nejvíce finančních prostředků
pro potřebné. Je spousta lidí, kteří jsou ochotni přispět přiměřeným obnosem a tímto způsobem
dále udržovat tradice našich předků. Tříkrálová sbírka vynesla v naší obci
6.285,- Kč. Pořadatelé děkují všem za přispění na „dobrou věc“.
Hana Říkovská – členka Redakční rady

Obec Karolín má novou „Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích“
Zastupitelstvo obce schválilo na svém VII. zasedání dne 19.12. 2007 „Obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích“, podle které se budou vybírat tyto poplatky : 1. ze psů, 2. za úžívání veřejného prostranství,
3. za provozovaný výherní hrací přístroj, 4. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1. poplatek ze psů – tady se výše platby nemění ; sazba za prvního psa činí 100,- Kč, za druhého a každého
dalšího se platí 150,- Kč. Nového u tohoto poplatku je že osoby osaměle žijící a kteří pobírají starobní, vdovský či
invalidní důchod jsou od poplatků osvobozeni. Poplatek platí držitel za psa/e/ starších 3 měsíců. Držitel psa je
povinen oznámit Obecnímu úřadu do 15 dnů nabytí psa do držení. Dovršení stáří psa 3 měsíců musí poplatník
rovněž oznámit OÚ do 15 dnů. POZOR !!! Poplatek ze psů se nově platí do 31. 3. každého roku a hradí se
vcelku. Pokud poplatek činí 101,- Kč a více je možné ho uhradit ve dvou splátkách : do 31. 3. a do 31.8.
běžného roku.
2. poplatek za úžívání veřejného prostranství – nově jsou od poplatku osvobozena všechna auta stojící na
veřejném prostranství. Za umístění skládky stavebního materiálu při stavbě a úpravách rodinného domu se platí
sazba 1,- Kč za každý započatý m 2 a za každý započatý den. Poplatku za užívání veř. prostranství
nepodléhají :
a) dodané uhlí i palivové dříví nebo stavební materiál, nejdéle však na dobu 3 dnů od dodávky nebo
složení,
b) umístění stavebního zařízení pro výstavbu nebo opravu rodinného domu a uskladnění stavebního
materiálu těm stavebníkům, kteří nemají možnost toto uskladnění na vlastním pozemku,
osvobození končí uplynutím 30 dnů po řádné kolaudaci nebo po uplynutí platnosti stavebního
povolení. Poplatník je povinen oznámit OÚ užívání veř. prostranství nejméně 5 dnů před jeho
započetím. Poplatky jsou splatné do 15 dnů ode dne ukončení zvláštního užívání veř.
prostranství.
3. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj – poplatek za každý provozovaný hrací přístroj činí 3.000,Kč na 3 měsíce.
4. polatek za provoz systému … komunálních odpadů – roční sazba:
a) fyzická osoba která má trvalý pobyt v obci – uhradí částku: 400,- Kč /včetně dětí a důchodců/,
POZOR !!! Poplatek je možné zaplatit ve dvou stejných splátkách vždy do konce měsíce
března a do konce měsíce srpna příslušného roku. Poplatek lze zaplatit i najednou, a to
v termínu do konce měsíce března příslušného roku.
b) chalupáři, jejichž stavba slouží k rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba – uhradí částku : 400,- Kč, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce měsíce března
příslušného kalendářního roku.
VYHLÁŠKA NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM 1. 1. 2008

Dr. Radek Skácel - místostarosta obce

Pozor daň z nemovitostí – nově !
V loňském roce byla schválena reforma veřejných financí. Mnozí z vás jsou podrobně
informováni, jaká bude sazba u daně z příjmů a jaká u daně z přidané hodnoty, co vše bude od
daně osvobozeno a co již nebude. O tom všem jste se mohli dočíst v mnoha článcích v denním
tisku i v odborných časopisech. Pozornosti novinářům ale ušla jedna významná část reformy –
novela zákona o dani nemovitostí.
Všechny změny jsou uvedeny v části páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů. Podle tohoto zákona se s účinností od 1.1 2008 novelizuje zákon č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

- Do § 4 odstavec 1 zákona o dani z nemovitostí se nově vkládá písmeno v), podle kterého
může obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky osvobodit zemědělské pozemky od
daně z nemovitostí /může nabýt účinnosti až po 1.1. 2009/.

-

Výše daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků se pro letošní rok v katastru obce
Karolín nemění a zůstává ve stejné výši jako v předcházejících letech. Může se změnit až
od 1.1. 2009.

- Naopak touto novelou zákona o dani z nemovitostí dochází od 1.1. 2008 ke zvýšení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb a příslušenství. Tento koeficient se
zvyšuje z 0,3 na 1,0 i v katastrálním území obce Karolín. Výpočty daně z nemovitostí u
těchto pozemků se 3,1 krát zvýší.

- Nově zákon zavádí možnost, aby obec obecně závaznou vyhláškou pro všechny
nemovitosti (pozemky i stavby) na území obce stanovila koeficient 2,3,4 nebo 5. Tímto
koeficientem se pak násobí daňová povinnost poplatníka pro jednotlivé druhy pozemků,
staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory.
Pokud obec stanoví obecně závaznou vyhláškou tento koeficient, může tak učinit nejdříve
po 1.1 2008 pro zdaňované období od roku 2009.

- Změna koeficientu nepřináší poplatníkovi povinnost znovu podat daňové přiznání nebo
dílčí daňové přiznání z daně z nemovitostí. Nové výměry této daně provede správce daně
/Finanční úřad v Kroměříži/ automaticky.

- Daň z nemovitostí

se hradí podle zákona buď složenkou, kterou dostanete poštou do domu
nebo osobně v pokladně na Finančním úřadě v Kroměříži do konce května běžného roku.
Dr. Radek Skácel - místostarosta obce

Nemálo čísel o odpadech v naší obci za poslední léta
Vyprodukované separované odpady v obci Karolín /v tunách/
rok papír
plast
sklo bílé
sklo barevné
2002
0
0,827
0
1,824
2003
0
2,111
0
1,472
2004
0
1,205
0
2,759
2005
0
1,216
0
1,903
2006
1
1,195
0
1,668
2007 0,91
1,315
0,403
1,915
Vyprodukovaný komunální odpad v obci Karolín
rok
množství v tunách
2002
21,18
2003
22,73
2004
27,90
2005
37,12
2006
30,84
2007
31,20

Náklady na svoz a uskladnění komunálních odpadů v obci
rok
2006
2007

občané
63.300,- Kč
77.800,- Kč

skutečnost
72.000,- Kč
89.700,- Kč

Činnost mladých hasičů SDH Karolín v roce 2007
Minulý rok začal pro mladé hasiče jako tradičně branným závodem v Trávníku, a to
24. 2. 2007. Mladí hasiči se na tento závod připravovali jak teoreticky tak fyzicky. V závodě
bývá na trase asi 3 km rozmístěno 6 stanovišť, a to v pořadí: střelba ze vzduchovky, kde
závodníci střílí na dřevěné hranoly; základy topografie; uzlování; základy první pomoci;
požární ochrana a jako poslední stanoviště je překonání překážky po vodorovném laně. Do
Trávníka jsme vyrazili s dvěma družstvy. První družstvo se umístilo na krásném 4. místě a
druhé družstvo se umístilo na 16. místě. Obě družstva dostala za snahu a vytrvalost věcné ceny
které si pak rozdělili.
Bohužel po tomto závodě utichl u MH zájem o tento sport. Toto období ale naštěstí netrvalo
dlouho a koncem července jsme byli pozváni, abychom předvedli své umění
ve Kvasicích, kde jsme měli soutěžit s domácími mladými hasiči v požárním útoku. Soutěž
ve Kvasicích proběhla 4. 8. 2007, takže jsme do tréninku dali všechno a začali se plně
soustředit na Kvasice. Po prvním tréninku, kde jsme se seznamovali s taktikou celé disciplíny,
jsme poznali, že rozdíl od starších vzorů je jen ten, že hadice mají místo 20 m jen 10 m a savice
jsou zkrácené na 1,6 m, jinak vše probíhá stejně jako u mužů. To nám značně ulehčilo práci,
protože někteří mladí hasiči nevěděli co mají přesně udělat. Po prvních trénincích to začalo
naše mladé „želízka v ohni“ bavit. Těšili se na tréninky, těšili se až si zase zaběhnou nějaký ten
útok s krásnými časy. A tak jsme se nakonec vydali 4. 8. 2007 do Kvasic na soutěž. Domácí
družstvo MH dosáhlo času 82 sekund a naši to dokázali za pěkných 27,28s a byli náramně
spokojeni.
Po soutěži ve Kvasicích, která naše MH navnadila, nechtěli s tréninky přestat a stále se
2 x týdně scházeli a trénovali jak jen mohli. Odměnou za to byl jejich nejlepší čas 17,12s, což
byl pěkný skok, a proto si také určitě zasloužili vyrazit na další závod 2. 9. 2007
do Míškovic. Zde už se opravdu setkali s tou největší elitou z Moravy. Soutěž byla zařazena do
Středomoravského poháru mladých hasičů. Bohužel po menším zaváhání na sání jsme skončili
na 13. místě, ale přesto to MH neodradilo a chtěli pokračovat a zlepšit se.
Následoval další závod, a to v obci Machová na Zlínsku, ale jako by té smůly nebylo dost
a zde po zaváhání na koši, kdy spadl před našroubováním pod vodu, byl karolínský pokus
ukončen a klasifikován jako neplatný pokus.
Ale to už vrcholila příprava na podzimní kolo hry PLAMEN MH okresu Kroměříž, které se
konalo v Uhřicích 13. 10. 2007. Soutěžilo se tady ve dvou disciplínách, a to v branném závodě
a útoku CTIF. Našemu družstvu chyběli 2 lidé ze základního týmu, ale naštěstí
se k 7-mi člennému družstvu připojili další dva závodníci, a tak trénink mohl proběhnout
na 100 %. Po tom, co jsme připravili dráhu pro útok CTIF na našem sportovním areále, mohli
se MH opravdu vžít do situace a trénovat tak ještě o něco lépe. Po dlouhé přípravě se už každý
těšil na to, až své dovednosti předvedou. Nejdříve nastoupili na branný běh, a to v sestavě:
Marek Plaček, Pavel Kolomazník, Tomáš Horák, Tomáš Lilák a Pavel Skácel. Nakonec
skončili z celého kroměřížského okresu na krásném 2. místě, ale ještě následoval útok CTIF.
Tady po dobře rozběhnutém pokusu, kdy časově za sebou nechali i největší favority, nakonec
udělali chybu na konci, která je stála 90 trestných bodů, a to je odsunulo z pěkného 3. místa až

na místo 9. Mladí hasiči avšak nevěšeli hlavu a řekli si, že udělají všechno pro to, aby v jarním
kole ve hře PLAMEN ztrátu smazali.
Poslední soutěž byla naplánována na 28. 12. 2007 v Hulíně, kdy jsme se zúčastnili tradiční
soutěže v uzlovaní. Nakonec jsme zde obsadili 6. místo s časem 53,24s
z 28-mi týmů okresu Kroměříž.
MH byli také na ukončení sezóny v pizzerii Na jízdárně v Kroměříži.
Také jsme se během roku zúčastňovali brigád, které byly pořádány SDH Karolín a obcí
Karolín.
Doufáme, že tento rok bude co se týká výsledků pro naše MH ještě lepší než ten minulý.
Plánujeme také odjet více závodů než v minulém roce a začínáme hned 23. 2. 2008
na branném závodě v Trávníku (KM). Dále pak bude jarní kolo hry PLAMEN, které se bude
konat v měsíci květnu v Počenicích a pak již budou následovat pohárové soutěže.
Mladí hasiči soutěží v této sestavě:
Pavel Kolomazník
Tomáš Horák
Pavel Skácel
Tomáš Lilák
Marek Plaček
Erik Vavřík
Honza Lilák
Pavel Šenkeřík
Monika Skácelová
Pokud byste chtěli i vaše dítě přihlásit k mladým hasičům, tak kontaktujte někoho z vedoucích
mládeže a s nimi už se domluvíte.
Všem děkujeme za vzornou přípravu na závody, za snahu, za ochotu docházet na tréninky, a to
i v případě dojíždění. Také děkujeme rodičům za to, že nám děti svěřují a v neposlední řadě
patří poděkování i členům SDH Karolín a mužskému týmu, kteří nám několikrát pomohli.
Martin Ondra - vedoucí mladých hasičů
Libor Opravil - vedoucí mladých hasičů

Jaký byl závěr roku ?
Nastala zima, dlouhé večery a k tomu se výborně hodil „Čaj o páté“. Příznivci tohoto
lahodného nápoje měli možnost 20.listopadu ve Staré jednotě nejen čaje různého druhu
ochutnat, ale dozvědět se i mnoho zajímavostí o jejich původu, pěstování či přípravě. Na závěr
byla možnost si z široké nabídky Mgr. Jaroslavy Hudcové, která se nám o příjemný podvečer a
informace postarala, čaje i zakoupit.
Pomalu, ale jistě se přikrádal čas Vánoc a proto jsme si pozvali 30.listopadu do Staré jednoty
aranžérku Šárku Moučkovou. Za její asistence měl každý možnost vyrobit si svůj vlastní
adventní věneček, nebo si již hotový zakoupit. K prodeji zde byly i různé vánoční ozdoby.
Přípravy na Vánoce v každé domácnosti vrcholily, ale na „Slavnostní rozsvěcování stromečku“
před mateřskou školou v pátek 14.prosince si většina občanů udělala čas, a přišla se podívat na
program dětí z MŠ a ZŠ, které si letos připravily živý Betlém.
Opět nechyběl ani ohňostroj a malé občerstvení. Potom následoval v místním hostinci u
Brázdilů vánoční koncert pěvecké skupiny z Tlumačova, pod vedením Mgr.Marie Pečeňové.

Abychom ještě více navodili sváteční atmosféru , uspořádali jsme v neděli 16.prosince ve
Staré jednotě vánoční výstavu. K zhlédnutí zde byl ručně vyrobený Betlém, ozdoby a značnou
část tvořily dřevěné výrobky pana Antonína Rumplíka. Pozvání na tuto akci přijaly Mgr.
Hudcová a Šárka Moučková , u kterých bylo možné si koupit čaje, keramiku, svícínky a různé
dárkové předměty. Tato akce byla tečkou za rokem 2007. Výbor pro občanské záležitosti při
Zastupitelstvu obce Karolín děkuje Všem za účast na konaných akcích.

Lenka Vavříková - předsedkyně Výboru pro občanské záležitosti

připravila – Kateřina Říkovská

Víte, že k 31.12. 2007 měla obec Karolín … :
- 228 obyvatel (o 2 více než v předešlém roce) s průměrným věkem 37,73 roku, z toho
110 žen s průměrným věkem 42,17 roku a 118 mužů s průměrným věkem 33,59 roku,
- 186 dospělých obyvatel (nad 18 let) a 42 dětí,
- 85 stavení + 1 rozestavěné,
- celkové příjmy za rok 2007 : 1.593.275,87 Kč
- celkové výdaje za rok 2007 : 1.626.106,75 Kč

Další statistiky obce Karolín roku 2007 :
- narodil se 1 občánek ( Dominik Skácel – Karolín č.42)
- zemřeli 2 občané ( pan Stanislav Opravil – č. 25, paní Zdeňka Strašáková - č. 51),
- uskutečnily se 2 svatby ( Hana a Libor Daňkovi – č. 65, Jiří a Zuzana Kužmovi – č. 45),
- členové Výboru pro Občanské záležitosti při Zastupitelstvu obce byli 16 krát blahopřát
občanům u příležitosti životního jubilea,
- uskutečnily se 2 obřady „Vítání občánků do života“:
(Matěj Fiala – č.21, Dominik Skácel – č. 42),

Krátké zprávy z obce:
 Obec Karolín má na rok 2008 schválený rozpočet : příjmy : 1.692.000,- Kč
výdaje : 1.892.000,- Kč

 Obecní úřad upozorňuje občany na třídění skla; do kontejneru na bílé sklo nelze vhazovat barevné
láhve!!!

 Výbor pro občanské záležitosti při Zastupitelstvu obce Karolín organizuje zájezd do Prahy na muzikál








„Tři mušketýři“. Pravděpodobný termín : sobota 3. května 2008, předběžná cena : 1.000,- Kč
Bližší informace paní Lenka Vavříková.
Od 1.1 2008 se cena pronájmu prostor budovy „Stará Jednota“ zvýšila ze 100,- Kč na den na
200,- Kč na den. Prostory „Staré Jednoty“ lze pronajímat na společenské akce. Objednávky
prostor přijímá správce budovy paní Lenka Vavříkova – Karolín č. 30.
Od 1.1 2008 se zvyšuje poplatek za užívání veřejného rozhlasového zařízení v obci na 50,- Kč
za zprávu.
16. ledna 2008 poprvé zasedl „Přípravný výbor“ pro organizování VI. ročníku kulturně-společenské akce
obce Karolín „Kulturní dny Karolíny 2008“. Na svém zasedání výbor schválil :
- uspořádat akci v termínu 3.-5.7. 2008
- program ( 3.7. – slavnostní mše, 4.7. – rocková taneční zábava se skupinou ARGEMA + předkapela,
5.7. – soutěž v požárním útoku v kategorii děti, velká červencová noc s krojovanou
dechovou muzikou STRAŇANKA).
Od 1. dubna 2008 se přestěhuje Obecní knihovna do nových prostor v zádní části budovy Obecního
úřadu v Karolíně. Bude zde i vybudována veřejná internetová stanice pro potřeby občanů obce.
Každé pondělí a středu v úřední hodiny je možné nahlédnout na Obecním úřadě do Obecní kroniky.
Obec Karolín přispěla pro rok 2008 finanční částkou 500,- Kč „Centru postižených Zlínského kraje“.

Blahopřání
Dne 15. února 2008 oslaví nejstarší občan obce Karolín, pan Josef Straka, požehnané
85. narozeniny. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, protože je cenné, Boží
požehnání, nýbrž je důležité a krásné, dostatek štěstí, poněvadž je milé, a mnoho lásky,
jelikož ta je to nejdražší, co máme, přejí členové Zastupitelstva obce Karolín, Sbor
dobrovolných hasičů Karolín a nejbližší příbuzní.

POZVÁNKY
Výbor pro občanské záležitosti při Zastupitelstvu obce Karolín Vás zve na
historicky I. košt bramboráků
16. února 2008 v Hostinci u Brázdilů
Doba koštu : 14,00 – 16,00 hodin
Příjem 3 ks soutěžních vzorků o velikosti klasické pánvičky proběhne v den konání
koštu od 13,30 – 14,00 hodin
startovné : 20,- Kč, koštovné : 30,- Kč
Na výherce čekají vecné ceny

Sbor dobrovolných hasičů Karolín

pořádá VII. ročník otevřené soutěže o nejlepší pálenku

„Karolínkošt 2008“
8. března 2008 v Hostinci u Brázdilů – 13,30 až 16,30 hod.

Pravidla : 1. vybírá se vzorek 0,5 l /vzorky ze všech druhů ovoce)
2. vzorek daný do soutěže se stává majetkem pořadatele
3. startovné 40,- Kč/vzorek
4. stupnice hodnocení 0 - 5
Další informace : - vzorky se shromažďují v Hostinci u Brázdilů do 7.3.2008 do 22,00 hod.
- hodnotit může i tem kdo nemá vzorek v soutěži – vstupné 60,- K

ceny : 1.cena v hodnotě 1.000,- Kč + pohár
2.cena v hodnotě 700,- Kč + překvapení
3.cena v hodnotě 500,- Kč + překvapení
- sázení na vítěze koštu – finálová částka 1.000,- Kč
/podle počtu výherců se částka dělí/
- slosování hodnotících archů /příplatek : 10,- Kč/
- během koštu bude podáváno občerstvení na zajezení

Oslavy velikonočních svátků
• 14.3. 2008 – promítání velkofilmu „Ježíš “
„Stará Jednota „ – od 17,00 hodin
• 15. 3. 2008 – II. ročník výstavy s velikonoční tématikou
„Stará Jednota“ – od 11,00 – 17,00 hodin
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

