Obec Karolín

Karolínský zpravodaj o dění v obci Karolín
za rok 2021/2022
Vážení občané,
právě držíte ve svých rukách již druhé vydání informativního zpravodaje
z naší obce. Tento zpravodaj jste mohli nalézt ve svých poštovních
schránkách, ale můžete jej nalézt i v elektronické podobě na
internetových stránkách naší obce. Informativní zpravodaj vychází vždy
na přelomu roku, jeho hlavním cílem je zrekapitulovat uplynulý rok a
informovat Vás o tom, co nás čeká v roce nadcházejícím. Věřím, že díky
tomuto zpravodaji budete důkladně informováni o tom, co se nám za
uplynulý rok podařilo uskutečnit a zrealizovat, na čem aktuálně pracujeme a co nás v letošním
roce čeká.
Uplynulý rok hodnotím
velmi kladně, a to díky
tomu, že se nám
podařilo navázat na
projekty, které jsme
realizovali v roce 2020.
Předpokládal jsem, že
takový rok z hlediska
výstavby a investic, jako
byl právě rok 2020,
nejspíše
nezažijeme.
Ano, spletl jsem se. A
jsem za to moc rád.
Navázali jsme na předchozí roky a ani v uplynulém roce jsme nepolevili v našem úsilí a
snahách o zvelebování a úpravu naší obce. Prostřednictvím tohoto zpravodaje bych Vás rád
seznámil se všemi projekty, které se nám podařilo během roku zrealizovat. Mimo jiné bych
Vám touto cestou chtěl nastínit i naše představy a vize do nadcházejícího roku.
Dovybavení hasičské zbrojnice na Karolíně
V rámci celkové modernizace a rekonstrukce hasičské zbrojnice na Karolíně, kterou jsme
v roce 2020 realizovali, došlo ke kompletní úpravě vnitřních prostor. Tyto úpravy se však
netýkaly pouze hasičské zbrojnice, ale také části „staré jednoty“. Původní nábytek a vybavení,
bylo z 90 % v již nevyhovujícím stavu a nebylo možné jej do modernizované budovy umístit
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nazpět. Tento nevyhovující stav byl způsoben buď opotřebením nábytku, nebo změnami
vnitřních dispozic místností. Celkový cenový odhad na kompletní vnitřní vybavení budov byl
stanoven na cca 800 000 Kč. V rámci zasedání zastupitelstva obce jsme došli k závěru, že
k vybavování dojde postupně v průběhu několika let, přičemž budou nejdříve pořízeny
nejdůležitějších částí vybavení. Tj. vybavení pro jednotku SDH Karolín a vybavení nezbytné
pro zajištění kulturního života v naší obci. Tyto oblasti měly nejvyšší prioritu. Až
v následujících letech bylo v plánu dovybavovat posilovnu, která je součástí hasičské
zbrojnice Karolín.
Shodou okolností se nám naskytla možnost čerpání dotace z programu rozvoje venkova na
zmíněné potřebné vybavení. Zde nebylo nad čím dlouho přemýšlet a obratem došlo k přípravě
podkladů. V rychlém časovém horizontu se nám podařilo žádost podat. Po několika týdnech
nám bylo oznámeno, že žádost splňovala všechny požadované informace a byla k naší radosti
schválena.

Pustili jsme se tedy do projektu na vybavení hasičské zbrojnice. Celkový náklad na
dovybavení činí částku 750 000 Kč, dotace pokryje 80 % z celkové ceny. Celkem tedy obec
Karolín z programu rozvoje venkova obdrží 600 000 Kč. V projektu bylo obsaženo kompletní
vybavení posilovny, která je přístupná i pro veřejnost (členové SK Karolín nebo SDH
Karolín, více informací na webu www.obeckarolin.cz). Součástí bylo i elektronické vybavení,
jako je například projekční plátno, projektor, televize, ozvučení a mnoho dalšího.
V neposlední řadě dotace pokryla i náklady na vybavení nábytkem, a to včetně vybavení části
„stará jednota“. Získání této dotace bylo pro vybavení zbrojnice klíčové a celý projekt
dovybavení značně urychlilo. Díky této získané dotaci se nám podařilo během minulého roku
kompletně dovybavit tuto multifunkční budovu a tím splnit veškeré naše požadavky na
vybavení. Obrovským benefitem, který je doufám očividný, je ušetření obrovského množství
finančních prostředků z našeho obecního rozpočtu.
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Kulturní život na Karolíně v roce 2021
Rok 2020 byl v oblasti kultury a sportu v naší obci velmi výrazně omezen. Všichni jsme
s nadějí na lepší zítřky vyhlíželi rok 2021. Buďme upřímní, moc jsme si nepomohli. I rok
minulý byl z hlediska kulturních akcí velmi strohý, ale přesto můžeme říci, že se nám podařilo
uspořádat alespoň některé z akcí, které se staly již neodmyslitelnou součástí života v naší
obci. Proto Vám přinášíme výčet akcí, které pro nás SDH Karolín, Obec Karolín či Sportovní
Klub Karolín připravili. Mezi úspěšné akce, které se v uplynulém roce na Karolíně pořádaly,
můžeme zařadit:
• dětský den
• turnaj v nohejbale
• tradiční oslavy obce
Karolín
• soutěž v požárním útoku
zařazená do seriálu PHL
• divadlo
žáků
ZŠ
Kvasice
• tradiční
pochůzka
Mikulášské družiny a
pochůzka Posla
• stavění a kácení máje
• slavnostní
otevření
hasičské zbrojnice, včetně představení nového zásahového vozidla
• mnoho dalších drobných akcí pořádaných SK Karolín, SDH Karolín či obcí Karolín.
Za zmínku určitě stojí návštěva pracovníků Muzea Jihovýchodní Moravy na Mikulášské
pochůzce, která je v naší obci dlouholetou tradicí. Tito pracovníci k nám zavítali po více jak
10 letech, aby si naši pochůzku opět zadokumentovali a mohli si ji založit do svého archivu.
Až při psaní tohoto seznamu akcí, jsem si uvědomil, jaké mám štěstí starostovat v obci, která
má tak krásný a bohatý kulturní a sportovní život. Tím nejcennějším je ale množství obyvatel,
kteří věnují svůj čas a energii tomu, aby akce připravili, ale i ti, co se těchto akcí účastní.
Věřte, že největší odměnou pro nás, jakožto pořadatele těchto akcí, je Vaše účast. To, že na
tyto akce dorazíte a užijete si je společně s námi, je pro nás ta největší odměna za naši
vykonanou práci. A také obrovská motivace s těmito akcemi pokračovat i nadále a přicházet
stále s novými nápady a vylepšeními. Takže můžu jen říct, že Vám všem ať už pořadatelům
nebo účastníkům moc děkuji.
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Rekonstrukce chodníku v obci Karolín – druhá etapa
Jsem moc rád, že se nám povedlo
zrekonstruovat další část chodníků v obci
Karolín. Chodníky nás již dlouhodobě trápily.
A nyní přišly na řadu chodníky ve spodní části
obce, na straně obecního úřadu Karolín. Náklad
na rekonstrukci této části se vyšplhal na částku
1 400 000 Kč a to zejména díky zajištění
bezbariérového chodníku. I přes mnoho nástrah
a značné nutné stavební úpravy, bylo
bezbariérovosti chodníků docíleno. Na
samotnou rekonstrukci jsme čerpali dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 95 %
z celkových
nákladů. Dotace tedy tvořily částku okolo
1 250 000 Kč. Stejně jako v první etapě i na
spodní části obce byla použita technologie
„kameniva spojeného s cementem“. Hlavním
důvodem byly nevyhovující zkoušky zátěže
podloží. V rámci této rekonstrukce bylo našim
občanům
nabídnuto
vybudování
či
zrekonstruování vjezdů k jejich domům a
garážím. Tímto bych Vám chtěl moc poděkovat
za Vaši iniciativu a vybudování těchto vjezdů,
které přispívají ke sjednocení vizuální podoby
obce.
Aktuálně nám zůstává nezrekonstruovaná
poslední část chodníků na spodní části obce
Karolín. Tato část je v několika věcech velmi specifická a daleko nákladnější než ostatní
úseky v naší obci. Připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci i této části, která
rozhodně přijde také na řadu a je jednou z našich priorit. Vzhledem k tomu, že chodník
sousedí se silnicí, dojde i k výměně obrub, které rozdělují chodník a silnici. Díky tomu dojde
k rapidnímu navýšení rozpočtu celé rekonstrukce. Dále jsme v jednání se společností E. ON.
Toto jednání se týká položení vedení nízkého napětí do země, během rekonstrukce posledního
úseku chodníků. Tím bychom docílili další části odkabelizování naší obce. S tímto vedením
by došlo i k zavedení chráničky pro vedení internetu pomocí optického kabelu. V této fázi je
tedy nutná značná koordinace s ostatními subjekty a také se zvyšují finanční náklady na
realizaci tohoto projektu.
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Proto nemáme v plánu realizovat tuto rekonstrukci bez využití dotačních programů. Budeme
tedy dále usilovně jednat se všemi potencionálními účastníky rekonstrukce a vyčkávat na
příležitost čerpání dotací na tuto rekonstrukci. Není v mých silách, abych Vám nastínil
přibližný časový harmonogram a průběh realizace této rekonstrukce. Jedná se však o náš
dlouhodobý cíl, který chceme realizovat v nejbližších 3-4 letech. Avšak jedná se pouze o můj
osobní odhad. V této věci je velmi mnoho proměnných, které mohou čas realizace zkrátit
nebo bohužel prodloužit.
Investiční plány obce Karolín na rok 2022
Po extrémně náročném uplynulém roce nemáme v plánu polevit. Máme ambice navázat na již
rozpracované projekty, a pokud to bude možné, tak se pustit i do projektů nových. Velmi rád
bych Vás touto cestou chtěl s našimi plány seznámit:
• Ještě v prosinci roku 2021 jsme zvládli podat žádost o dotaci na rekonstrukci
víceúčelového hřiště na Karolíně. Největší problém vidíme v životnosti pletiva
a dřevěných prvků. V případě schválení dotace by nás v roce 2022 čekala
modernizace tohoto hřiště, která by obnášela výměnu oplocení, dřevěných prvků,

•
•
•
•

•

•

úprava a zvětšení servisní brány, výměna osvětlení za moderní a úsporná LED světla
a také pravidelný servis současného umělého povrchu.
Zahájení výstavby inženýrských sítí v nové lokalitě pro bydlení.
V průběhu roku 2022 budou opravovány drobné stavby v obci Karolín. Např.
autobusová zastávka u školky, pódium na kulturně sportovním areálu nebo výstavba
nové terasy za kapličkou na sportovně-kulturním areálu.
Aktivně již připravujeme detaily programu a samotný program kulatin oslav obce
Karolín a SDH Karolín, které nás v roce 2022 čekají.
Budeme jako každý rok žádat o příspěvek Zlínského kraje na dovybavení jednotky
SDH Karolín. V letošním roce bychom rádi zakoupili dýchací přístroje včetně
tlakových lahví, zásahového oblečení pro zasahující hasiče a drobné vybavení, jako
jsou vysílačky nebo svítilny.
V první polovině roku 2022 budeme podávat dotační žádost na rekonstrukci interiéru
mateřské školy Karolín. Aktuálně pracujeme na aktualizaci rozpočtu a přípravě
podkladů. Dobrou přípravou můžeme zvýšit šanci na získání dotace, která by dle
předběžných informací měla činit až 90 %. Jedná se o jeden z prioritních projektů
pro rok 2022 a pro roky následující.
Zahájení výsadby sazenic v lese na Petráši po kůrovcové kalamitě.
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Rekonstrukce a modernizace cisternového vozidla Avia
Na začátku roku 2021 se naskytla jedinečná
příležitost, na kterou jsme dlouho čekali a již
několik měsíců nad tímto projektem
uvažovali. Ve Vlašimi se objevil podvozek
Avia 4x4 k prodeji. Vozidlo, které jsme asi
rok hledali a nemohli jej najít, protože jich
bylo vyrobeno velmi malé množství. Jednalo
se o vozidlo Avia D75 s pohonem 4x4 a
krátkou kabinou. Přesně tento typ podvozku
byl určen jako ten správný základ pro
samotnou modernizaci a rekonstrukci našeho
původního zásahového vozidla Avia A75.
Shodou okolností, do podání přihlášek o
případné dotace na přestavbu vozidel CAS
chybělo už jen pár dní a samotné získání
dotace bylo pro realizaci přestavby klíčové.
Proto bylo nutné jednat velmi rychle. Vyrazili
jsme se podívat na samotné vozidlo do
Vlašimi. Odpovídalo přesně tomu, co hledáme. Dobrý technický stav znamenal podání žádosti
o dotaci, kterou nám Zlínský kraj schválil. Jednalo se o dotaci ve výši 350 000 Kč.
Následovalo zakoupení
podvozku z Vlašimi.
Dále probíhala jednání
a návštěvy přímo ve
výrobním závodu Avia
v Přelouči. Klíčovou
roli
při samotné
přestavbě vozidla hrály
velmi dobré vzájemné
vztahy.
Přímo
od
výrobce jsme zakoupili
speciální prodlouženou
a zvýšenou kabinu pro
hasičská vozidla, která
má kapacitu 7 míst. Pro
srovnání,
původní
kabina měla pouze 3
místa. Došlo k zakoupení dalších mnoha dílů a tím mohla být zahájena přestavba vozidla.
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V první fázi došlo k demontáži krátké kabiny ze zeleného vozidla Avia D75, kompletní
odstrojení podvozku, opískování, nový nástřik, oprava a výměna nutných dílů. Zároveň
probíhala demontáž a montáž interiéru z kabiny vozidla D75 do nové prodloužené kabiny. Po
montáži všech prvků do nové kabiny došlo k jejímu namontování na nově opravený
podvozek. Poté následovala demontáž nástavby z našeho původního vozidla Avia A75.
Nástavba byla kompletně přelakovaná, prodělala základní opravy a úpravy a poté byla
umístěna na podvozek s kabinou. Poté došlo ke zprovoznění čerpadla, dodělání mnoha
nutných úprav a vozidlo bylo následně zařazeno zpět do výjezdu.

Hlavním cílem této rekonstrukce bylo zvětšení prostoru v kabině, zvýšení počtu posádky na
celkem 7 hasičů a větší průchodnost terénem díky zvýšenému podvozku a také pohonu 4x4,
který je v našich podmínkách nezbytný.
Celkové náklady na přestavbu, včetně pořízení podvozku, se zastavily na částce 930 000 Kč.
Dotace ze Zlínského kraje činila 350 000 Kč. Prodej podvozku, kabiny a příslušenství ze staré
Avie nám vyneslo dalších 230 000 Kč. Celkové náklady z rozpočtu obce Karolín tedy činí
350 000 Kč. Za takovou cenu máme v garáži vozidlo, které má hodnotu mnohonásobně vyšší.
A to nejen hodnotu finanční, ale zejména užitnou pro samotné hasiče. Obrovskou práci na
vozidle provedlo zastupitelstvo obce Karolín, které se ve svém volném čase na samotné
přestavbě podílelo. Pokud bychom to chtěli spočítat, tak bychom se pohybovali ne ve
stovkách ale spíše v tisících hodinách dobrovolnické práce.
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Rozpočet obce Karolín a jeho vývoj v roce 2021
V loňském roce jsme byli při práci s rozpočtem naší obce velmi opatrní. Měli jsme mírné
obavy a spíše jsme přepokládali, že se příjmy do obecního rozpočtu lehce sníží. Avšak čekalo
nás velmi milé překvapení a já mohu s hrdostí říci, že náš příjem do obecního rozpočtu za
uplynulý rok dopadl nad očekávání dobře.
Pro lepší porozumění: obec má na každý rok předpokládaný rozpočet, s kterým hospodaří.
Tyto peníze obec nedostane na začátku roku, ale dostává je postupně v průběhu celého roku.
Rozpočet je tvořen z DPH a daní. Obec Karolín pro rok 2022 odhaduje příjem do rozpočtu
cca 3,8 milionu korun (navýšení oproti 2021 je cca 12 %). To je v přepočtu necelých 15 000
Kč na jednoho občana naší obce.
Jedná se ale o celkové příjmy. Na druhé straně je nezbytné počítat i s nutnými provozními
výdaji, jako je správa budov, provoz MŠ Karolín, energie, údržba obce, odměny zastupitelstva
obce a mnoho dalších položek. Na každoroční investice nám tedy zůstává vždy kolem 30-35
% z celkových příjmů do našeho rozpočtu.
Mateřská škola Karolín
Nový
školní
rok
2021/2022 začal 1.
září ve zcela nové
pedagogické sestavě.
Celkem nastoupilo 17
dětí ve věku od 2 do 7
let.
Po
postupné
adaptaci
dětí
a
pedagogického
personálu jsme se
společně vrhli do
plnění
výchovně
vzdělávacího procesu.
Během
září
se
uskutečnila odpolední Drakiáda s rodiči. Jednalo se o vydařenou akci – děti si přinesly různě
barevné draky a podstatné bylo, že nám foukal vítr a draci létali až nad střechu mateřské
školy.
V průběhu podzimu byly naplánovány tvořivé dílny s rodiči a Dýňová slavnost, které bohužel
z důvodu pandemie Covid-19 musely být zrušeny. Rodiče s dětmi se zapojili alespoň tak, že
s dětmi doma vydlabali dýně, které nám poté přinesli do mateřské školy.
Říjen patřil také návštěvě divadelního představení v mateřské škole Kvasice, kam jsme se
vydali autobusem. Divadelní představení bylo od
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Divadla z truhlice s názvem Hygiena. Pro děti byla dobrodružná už cesta. Celé představení
byly vzorné a divadlo se jim moc líbilo.
Navštívil nás během října fotograf, který děti vyfotil ve vánočním duchu, děti stály modelem a
celé focení proběhlo bezproblémově.
Listopad patřil z části tematicky medu, a to především z toho důvodu, že jsme naši mateřskou
školu přihlásili do projektu „Medové snídaně“. Jedná se o projekt, který zajišťuje ministerstvo
zemědělství. V projektu jsme byli vybrání mezi 100 školek z celé České republiky k účasti na
tomto projektu. Projekt má za cíl seznámit děti s významem medu, včelstev, propagovat
zdravý životní styl, správné stravovací návyky atd. Pan lektor zábavnou formou vedl
povídání, děti si mohly vyzkoušet oblečení pro včelaře, sáhnout a přivonět k medu, propolisu,
vosku atd. Další den jsme snídali med, který nám zajistil projekt medové snídaně, dětem moc
chutnal a o včelách a medu si povídáme pořád.
Také nás v listopadu navštívila speciální logopedka a s dětmi udělala depistáž logopedických
vad, některým doporučila pravidelné návštěvy logopeda.
Začátkem prosince školku navštívil Mikuláš, čert a
anděl, s dětmi pohovořili, děti jim slíbily, že napraví
všechny svoje chyby a každý od anděla dostal
nadílku. Nikoho si čert neodnesl, zřejmě proto, že
děti u nás v mateřské škole jsou hodné.
Na měsíc prosinec a období adventu jsme měli
naplánováno opět několik akcí, s dětmi jsme se pilně
připravovali k rozsvícení vánočního stromu na obci,
dále jsme měli naplánovanou vánoční dílnu s rodiči.
Bohužel tyto akce byly zrušeny z důvodu pandemie,
ale s dětmi jsme nezaháleli a vánoční besídku
natočili a zaslali rodičům alespoň formou videa.
S dětmi jsme si před Vánoci udělali vánoční
posezení, děti donesly cukroví, uvařil se dětský punč,
a rozbalili dárky, které nám Ježíšek v mateřské škole
nadělil, děti byly nadšené a jejich jiskry v očích nic
nenahradí…
Do nového roku nastupujeme 3. 1. 2022 v počtu 19
dětí, věříme, že pandemie Covid-19 již bude
ustupovat a my budeme s dětmi, rodiči a obcí společně pořádat akce, dílničky, posezení a
další aktivity vedoucí ke zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu a prohlubování
vzájemných vztahů.
Mgr. et Mgr. Vendula Lenhartová
Ředitelka MŠ Karolín
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Nové nádoby na tříděný odpad
V letošním roce se
nám
podařilo
vybudovat nová dvě
„hnízda“
polozapuštěných
kontejnerů na tříděný
odpad. Kontejnery,
které v našem okolí
nikde jinde neuvidíte.
Jedná
se
o
kontejnery, které jsou
o objemu 3m3 a jeden
o objemu 1,5m3 a ze
dvou třetin jsou
zasazeny v podzemí.
Původně
jsme
disponovali kontejnery o objemu 1 až 1,5 m3, tzv. „zvony“, které měly malé vhazovací
otvory. Byly nevzhledné a měly malou kapacitu. Aktuálně máme 4 polozapuštěné kontejnery
na plast, 3 na papír a 3 na sklo. Jejich celková kapacita je dvojnásobná oproti původním
kontejnerům. Četnost svozu se tak mohla mírně prodloužit. Díky tomu dojde k ušetření
nákladů na vývoz těchto kontejnerů. Největší předností je jednoznačně několikanásobně větší
kapacita kontejneru, jejich vzhled a velký otvor pro vhoz tříděného odpadu. Ke kontejnerům
na jaře roku 2022 přibude ještě kontejner na BIO odpad, který bude trvale umístěn na
vydlážděném stanovišti na točně. Tento kontejner bude sloužit pro ukládání BIO odpadu a
bude pravidelně vyvážen. Celkové náklady na všechny kontejnery včetně stavebních prací
dosáhly částky 1 050 000 Kč. Z toho částku 830 000 Kč pokryla dotace ze státního fondu
životního prostředí.
Poslední rok současného zastupitelstva obce Karolín
Rok 2022 se ponese v duchu nejen velkolepých oslav obce Karolín a SDH Karolín, ale i ve
znamení voleb do zastupitelstev obcí. Máme tedy před sebou poslední ¾ roku práce ve
volebním období 2018 – 2022. V roce 2022 nás tedy na podzim čekají i samotné volby, do
zastupitelstva obce Karolín, pro volební období 2022 – 2026.
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Mobilní rozhlas
Pokud nechcete přijít o informace z obecního úřadu, o informace o kulturních či sportovních
akcích a ostatní zprávy, přihlaste se k odběru novinek a informací. Je možné využít buď
mobilní aplikaci nebo prostřednictvím SMS. Obě tyto možnosti jsou zdarma.

Modernizace hřbitova na Vrbce
Obec Karolín je 1/3 vlastníkem hřbitova na Vrbce. Již nějakou dobu řešíme přípravu
dlouhodobého plánu celkové modernizace tohoto krásného hřbitova. V roce 2021 byla ve
spolupráci s obcí Vrbka a Sulimov připravena projektová dokumentace na obnovu zeleně
a okolí hřbitova. Budeme tedy bedlivě sledovat vhodné dotační výzvy, které by nám
s financováním pomohly. Jakmile se objeví, budeme okamžitě na tuto výzvu reagovat.
Dále v roce 2022 plánujeme opět ve spolupráci s obcí Vrbka a Sulimov přípravu
projektové dokumentace na rekonstrukci plotu kolem hřbitova a také kompletní rekonstrukci
budovy, která se nachází na hřbitově.
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Rekonstrukce kapličky a sochy Panny Marie Bolestné
V letošním roce byla také zahájena rekonstrukce kapličky
na Karolíně, kterou jsme v minulosti získali do majetku
obce Karolín za symbolickou jednu korunu.
Rekonstrukce kapličky aktuálně probíhá a její konec je
naplánován na jaro 2022. Zatím proběhlo kompletní
odizolování
kapličky
proti
vlhkosti, oprava
stěn a všech
prvků,
oprava
dveří i oken a
mnoho dalšího.
Jedná
se
o
kompletní
rekonstrukci
exteriéru, včetně
rekonstrukce
elektro rozvodů a
opravu podlahy
v interiéru.
Na podzim roku
2021
došlo
k opravě sochy Panny Marie Bolestné. Socha byla
demontována a v sochařství v Tlumačově kompletně
opravena, včetně impregnačních nátěrů proti slunci a
vodě. Poté byla umístěna na své místo zpět.
Na obě tyto akce jsme obdrželi dotace z ministerstva
zemědělství ve výši 70 % z celkových nákladů.
Program 200 let oslav obce Karolín a 90 let SDH Karolín
Přinášíme Vám základní body programu velkolepých oslav, které nás v roce 2022 v naší obci
čekají:
1. 7. 2022 – Bigbít se skupinou Expo a Pension od 20:30 h
2. 7. 2022 – Tradiční mše a svěcení nově opravené kapličky od 13:30 h
2. 7. 2022 – Námětové cvičení okrsku Kvasice v 17:00 h
2. 7. 2022 – Velká červencová noc s kapelou Zdounečanka od 18:00 h
9. 7. 2022 – Sobota věnovaná občanům Karolína se skupinou Milénium od 18:00 h
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Nová lokalita pro bydlení v obci Karolín
V roce 2021 došlo na dlouho očekávaný prodej pozemků v připravované lokalitě pro nové
bydlení v naší obci. Celkem bylo zastupitelstvem obce Karolín uvolněno do prodeje
12 pozemků z celkových 14. Průměrná velikost prodávaných pozemků je 1 050 m2. Jedná se
jednoznačně o největší projekt, co se týká své velikosti a také finančního obratu, který kdy byl
v historii obce Karolín realizován. Pozemky byly prodány za jednotnou cenu a to pro všechny
zájemce za částku 1 200 Kč/m2. K dnešnímu dni jsou všechny pozemky přepsané na nové
majitele. Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace, která by měla být dokončena v roce
2022 a obratem se pustíme do realizace inženýrských sítí. Obec Karolín si v místě nové
lokality nechala dva stavební pozemky pro případný prodej do budoucna v řádech několika
let.
Oprava a přemístění sochy sv. Jána
V roce 2021
došlo
k celkové
opravě
dlouho
zanedbávané
sochy
sv.
Jána, která
byla
umístěna pod
obcí Karolín
směrem na
Kvasice.
Došlo k celkové opravě samotné
sochy,
která
byla
lokálně
restaurována a znovu natřena.
Původní umístění sochy nebylo na
pozemku obce Karolín. Proto musela
být socha přemístěna na pozemek ve
vlastnictví obce Karolín. Také bylo
upraveno okolí sochy tak, aby socha
sv. Jána byla dostatečně vidět, a to
včetně drobného nočního osvětlení
sochy.
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Materiální pomoc pro obce postižené tornádem na Jižní Moravě
Ve čtvrtek večer dne 24. 6. 2021 postihlo několik obcí a měst na Jižní Moravě silné tornádo,
které zničilo několik stovek domů a v podstatě vše, co mu stálo v cestě. Obrázky, které ten
večer obletěly ČR, vypadaly jako z katastrofického filmu.
Bylo jasné, že na místě bude potřeba obrovská vlna
pomoci. Hned v pátek ráno jsme začali zjišťovat, jak
bychom mohli pomoci. Díky naší pružnosti a reakci jsme
dokázali hned druhý den od této katastrofy nashromáždit
od našich občanů a občanů okolních obcí materiální
pomoc, např. potraviny, vody, nářadí, hygienické
prostředky nebo plachty na zakrytí střech. Obec Karolín
se do sbírky připojila a zakoupila plachty a nářadí
v hodnotě 20 000 Kč. Ještě v pátek odpoledne jsme se
spolu s obcí Kostelany a JSDH Kostelany, kteří se k naší
iniciativě připojili, vydali do tornádem zasažené obce.
Dorazili jsme na místo, čekali jsme zkázu. Ale to, co
jsme v pátek 25. 6. 2021 viděli na místě, ještě teď,
s odstupem mnoha měsíců, nedokážu úplně popsat. Ono
to ani pořádně popsat nejde. V zasažených místech to
opravdu vypadalo, jako ve válečné zóně.
Všechnu pomoc jsme vyložili v Hodoníně, kde bylo
zřízeno v kulturním domě záchytné stanoviště pro
materiální pomoc. Poté jsme se nabídli, že na místě
můžeme s čímkoli pomoci. Připojili jsme se k mnoha
dalším dobrovolníkům, kteří na místě pomáhali.
Pomáhali jsme třídit a nakládat auta na rozvoz materiálu. Do rozvozu jsme se poté sami
zapojili a to včetně rozvozu potravin v nejpostiženějších oblastech. Musím opravdu hluboce
smeknout nad prací všech složek IZS, které byly na místě. Nad prací všech dobrovolníků a
také nad lidmi, kteří v podstatě během několika minut přišli o všechno, a i přesto se hned
pustili do odklízení trosek a následků tornáda.
Focení a natáčení pomocí dronu v obci Karolín
Od začátku roku 2021 disponujeme v naší obci novou technikou pro focení a natáčení a to
převážně z výšky. Jedná se o létající dron značky DJI MINI 2. Fotografie pořízené tímto
dronem najdete i v tomto zpravodaji nebo například na sociálních sítích obce Karolín. Dron
byl primárně pořízen právě z důvodu lepší a modernější fotodokumentace naší krásné obce.
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Důležité upozornění: Dron je využíván pouze a jen pro focení akcí obce Karolín, majetku
obce Karolín nebo volného veřejného prostranství v okolí naší obce. V žádném případě nejsou
foceny soukromé domy či zahrady našich občanů. Může se stát, že při přesunu létajícího
dronu k místu focení dron přeletí Vaši zahradu, ale v ten moment není pořizován a ukládán
obrazový záznam! Stejně tak na akcích, kdy dron fotí a natáčí je v takové výšce, aby nebylo
možné z fotky nebo videa rozpoznat jednotlivé obličeje a postavy, či detaily zahrad nebo
domů. Fotky publikované veřejně jsou důkladně kontrolovány, aby nenarušily soukromí
našich občanů, které plně respektujeme.
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Nový povrch silnice pod Karolínem
Dne 20. 7. 2020 se v naší obci objevily extrémní
srážky, které na naši obec spadly během několika
minut. Došlo k vyplavení několika sklepů. Naštěstí bez
větších škod na majetku našich obyvatel. Největší
škody tyto deště udělaly na vodovodním korytu pod
obcí Karolín. Jedná se o koryto, které bylo před
několika lety vybudováno, aby sloužilo jako svod pro
vodu, která se při vydatných deštích žene z okolních
polí a silnice. Nicméně koryto tak obrovskému přívalu
vody neodolalo a přívalová voda, která se korytem
hnala, jej v podstatě úplně zničila. Po opadnutí vody
během pár desítek minut se nám naskytla k vidění
zkáza, kterou voda za sebou zanechala. Po prvotním
odklizení a vyčištění silnice a sutin, začalo jednání o
opravě poškozeného koryta. Samotné koryto a cesta
jsou v majetku
Zlínského kraje.
Od obce Karolín
přišlo několik
podnětů, jak by
mohla oprava
probíhat a na co
se při opravě
zaměřit, případně co udělat oproti původnímu korytu
jinak. Naše návrhy a úpravy byly vyslyšeny, a tak
došlo k realizaci odolnějšího a ucelenějšího koryta.
Příjemným bonusem pro nás bylo, že spolu se
samotným korytem nebyla opravena jen část cesty ale
úsek od mostu až po stanici VaK pod naší obcí. Tuto
stavbu ze 100 % financoval Zlínský kraj bez jakékoliv
spoluúčasti obce Karolín.
Aktuálně vedeme jednání o opravě povrchu
od stanice VaK po začátek obce, které je přislíbeno
v roce 2022, a také jednáme se zástupci VaK Kroměříž
a Zlínským krajem ohledně modernizace kanalizace a
celkové rekonstrukce silnice v naší obci. Zde je velmi
důležitá právě koordinace těchto dvou subjektů, a
proto je nutné jednaní řešit s dostatečným předstihem.
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Slavnostní otevření hasičské zbrojnice Karolín a svěcení nového vozidla Avia
Dne 9. 10. 2021 jsme se
konečně
dočkali
a
pandemická situace nám
dovolila
po
několika
zrušených
pokusech
slavnostně otevřít nově
zrekonstruovanou
hasičskou zbrojnici na
Karolíně,
která
byla
doplněna o křest a ukázku
nového vozidla CAS Avia
JSDH Karolín.
Program začal již ve 14 h
přivítáním hostů a všech
přihlížejících.
Nejprve
proběhlo
slavnostní
otevření hasičské zbrojnice
se slavnostním přestřižením pásky, kterého se účastnil například i hejtman Zlínského kraje
Radim Holiš a ředitel HZS Zlínského Kraje plk. Ing. Vít Rušar.
Následně jsme přešli k druhé části programu, ve které proběhlo představení nově
zrekonstruované cisterny Avia a její samotný křest. Následoval doprovodný program,
například ukázka výškové techniky JSDH Holešov, technika ostatních JSDH, ukázka
moderního sanitního vozidla záchranné služby Zlínského kraje nebo ukázka vozidla Celní
správy
České
republiky.
Samotná
zbrojnice
byla
k dispozici pro prohlídku a to
včetně možnosti komentované
prohlídky. To platilo i pro
nové vozidlo Avia. Večer
k poslechu hrála cimbálová
muzika. Děkujeme všem
občanům, kteří se tohoto dne
účastnili, přispěli tak k úžasné
atmosféře a moc děkujeme za
slova chvály nad vydařenou
akcí.

Karolínský zpravodaj 2021/2022

Obec Karolín
Výsadba nových ovocných stromů v naší obci
V roce 2021 proběhla také výsadba 31 nových ovocných stromů v naší obci na pozemcích
obce Karolín. Konkrétně pod točnou, kde jsou stromy jako třešeň, lípa, hrušeň.
Dále bylo několik stromů vysázeno u trafostanice, kde jsou ovocné stromy, převážně slivoně.
Na tuto výsadbu jsme obdrželi dotaci ve výši 100 % nákladů. Celkové náklady, včetně
projektové dokumentace, administrace a výsadby činily 90 000 Kč. Ke všem stromům jsme
ještě v rámci dotace obdrželi vsakovací pytle na pravidelnou zálivku pro suché jarní měsíce.
Aktuálně připravujeme další projekt na výsadbu dalších cca 80 stromů v naší obci, které
bychom chtěli vysadit v letošním roce. Výsadba by měla být opět ze 100 % hrazena
z dotačních peněz bez finanční spoluúčasti obce Karolín.

Sledujte nás na sociálních sítích

Název profilu: Obec Karolín
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Posledních několik let jsme se primárně zaměřili na dotační programy. Pro rozvoj jakékoliv
obce jsou tyto programy zcela nezbytné a klíčové. Jak jste se mohli dočíst výše, rozpočet naší
obce by nám bez možnosti dotace umožnil jednou za rok jeden střední projekt/rekonstrukci. A
právě díky dotacím, můžeme takových projektů/rekonstrukcí provést několik.
Za poslední roky jsme se stali jednou z nejúspěšnějších obcí v oblasti čerpání dotací vzhledem
k našemu rozpočtu a počtu obyvatel. Pro lepší představu Vám teď vše uvedu do přiložené
tabulky.
ROK

PROJEKT

CEL. NÁKLADY

DOTACE

2018

Dopadové plochy na
dětském hřišti
Dovybavení jednotky
JSDH Karolín
Kompostéry pro naše
občany

490 000 Kč

340 000 Kč

PODÍL
OBCE
150 000 Kč

133 000 Kč

80 000 Kč

53 000 Kč

720 000 Kč

612 000 Kč

108 000 Kč

Dovybavení jednotky
JSDH Karolín
Rekonstrukce chodníku 1.
etapa
Rekonstrukce hasičské
zbrojnice
Dovybavení hasičské
zbrojnice
Polozapuštěné kontejnery
včetně kontejneru BIO
Rekonstrukce chodníku 2.
etapa
Modernizace Avia CAS
4x4

85 000 Kč

50 000 Kč

35 000 Kč

2 750 000 Kč

2 500 000 Kč

250 000 Kč

9 500 000 Kč

3 500 000 Kč

750 000 Kč

600 000 Kč

6 000 000
Kč
150 000 Kč

1 050 000 Kč

830 000 Kč

220 000 Kč

1 400 000 Kč

1 250 000 Kč

150 000 Kč

930 000 Kč

580 000 Kč

350 000 Kč

340 000 Kč

230 000 Kč

110 000 Kč

90 000 Kč

90 000 Kč

0 Kč

2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Rekonstrukce sochy a
kapličky
Výsadba nových
ovocných stromů

Celkem se nám tedy za poslední roky povedlo získat z různých dotací částku ve výši
přesahující 10 600 000 Kč. Taková částka je pro naši obec velmi výrazná, a právě díky
úspěchu v žádání těchto dotací se nám daří naši obec zvelebovat.
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I přes mnoho povedených projektů a akcí, které se nám v roce 2021 povedly, máme i jeden
nepovedený bod, který jsem si pro rok 2021 vytyčil. A to je zprovoznění pracoviště
CzechPoint pro případné ověřování podpisů a další služby našim občanům. Bohužel to nebylo
možné z důvodu velkého časového vytížení jinými projekty a chodem samotného obecního
úřadu. Za to se omlouvám a stále platí, že je to do budoucna náš cíl, aby bylo možné
ověřování podpisů na obecním úřadě na Karolíně.
Jsme úřad otevřený všem lidem, s většinou z Vás se potkávám pravidelně. Máte na mě
telefon nebo email. Pokud máte jakékoliv připomínky, nápady či otázky, neváhejte se na mě
kdykoliv obrátit. Velmi rád Vás vyslechnu, poradím a hlavně vysvětlím, jak se věci mají. Proč
postupujeme tak, jak postupujeme, a zasvětím Vás do situace. A to z jednoho prostého
důvodu - ať nám po obci necestují „informace, aneb jedna paní povídala“.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu obce Karolín za vykonanou práci v uplynulém
roce, která byla, jak jste se mohli dočíst, obrovská. Nesmím zapomenout na poděkování SDH
Karolín, SK Karolín a kulturnímu výboru obce Karolín, za jejich vzornou spolupráci při
zajišťování kulturního a sportovního života v naší obci. Poděkování patří i Vám všem, kteří
jste se zapojili do dění a života v naší obci nebo jste nám dali nějakou zpětnou vazbu na život
v naší obci. Velmi si toho vážím. Mockrát děkuji za rok 2021 a těším se na setkání v roce
2022.

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