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 Vážení kamarádi, přátelé, farníci, 

 rádi  bychom  se  s  Vámi  podělili  o  roční 
 souhrn  aktivit,  které  se  udály  na  naší 
 chaloupce v Karolince. 

 Letos  jsme  se  pustili  do  zatím  největší 
 investice  na  chalupě,  stavby  nové  jímky, 
 která  proběhla  začátkem  září.  Druhou 
 velkou  investicí  byla  oprava  jednoho  z  pěti 
 komínů.  Obě  tyto  akce  se,  alespoň 
 částečně,  podařilo  pokrýt  z  dotací  a  darů 
 Jihomoravského  kraje  (130.200  Kč)  a 
 Tepláren  Brno  (40.000 Kč).  Bez  takové 
 podpory  by  vůbec  nebylo  možné  se  do 
 podobných investic pouštět. 

 Už  tradičně  se  podařily  dvě  velké  brigády  -  na  jaře  a  na  podzim.  Na  jaře  jsme  provedli  velké 
 sekání  drážek  ve  vnitřních  stěnách  a  následnou  instalaci  vodovodních  trubek  a  elektrických  kabelů 
 v  celém  spodním  patře  budovy.  Skoro  vše  je  již  nyní  nataženo  a  připraveno  pro  nové  místnosti  jako 
 je  kuchyň,  koupelna  a  společenská  místnost.  Zároveň  se  chalupa  připravovala  na  letní  provoz  a 
 nadcházející stavební akci - budování nové jímky. 

 Úkolem  podzimní  brigády  bylo  dokončení  těchto  prací  ve  spodním  patře  a  hromada  zednické 
 práce.  V  příštím  roce,  dá-li  Pán  Bůh,  vás  již  budeme  moci  informovat  o  nových  záchodech  či 
 spodní  koupelně.  Podařilo  se  také  spousta  práce  okolo  chalupy  -  latrína  tak  má  nové  místo  a  k  ní 
 krásný  kamenný  chodníček.  Bagr  nám  upravil  prostranství  za  chalupou  a  budova  se  tak  dá  nyní 
 pohodlně obejít kolem dokola. 

 Chalupu  je  možné  využívat  i  k  soukromé  rekreaci.  V  prázdninových  měsících  je  většinou 
 chalupa  plně  využita,  avšak  nejen  v  létě  umí  Karolinka  nabídnout  spoustu  zážitků  a  radostí.  Pro 
 hokejisty  nebo  otužilce  zamrzlý  nedaleký  Balaton,  pro  lyžaře  je  přímo  v  Karolince  sjezdovka,  pro 
 turisty  zasněžený  Soláň  nebo  ostatní  kopce  valašských  Beskyd.  Budeme  moc  rádi,  pokud  se 
 chaloupku  podaří  obsadit  co  nejvíce,  i  kvůli  finančním  pozitivům.  Aktuální  informace  o  obsazenosti 
 termínů a další info najdete na  https://karolinka.kaplekohoutovice.cz  . 

 Stále  ještě  nemáme  chalupu  úplně  splacenou  a  tak  i  v  nacházejícím  půlroce  budeme  původní 
 majitelce,  paní  Henychové,  posílat  další  splátku  původního  dluhu.  Během  dvou  let  nám  nyní  zbývá 
 doplatit  150.000  Kč.  Dovolujeme  si  tedy  i  touto  cestou  požádat  o  finanční  dar  našemu  spolku.  V 
 lednu 2022 budeme opět vystavovat potvrzení o daru, pro potřeby odpočtu ze základu daně. 

 Kromě  splátek  financujeme  za  tyto  dary  materiál  na  brigády  a  náklady  na  veškerý  provoz, 
 opravy a zvelebení chalupy. 

 Všimli  jsme  si  novinky  zdaňovacího  období  roků  2020  a  2021,  že  platí  nové  limity  odpočtu  z 
 daně.  Pro  fyzické  osoby  lze  v  součtu  darů  odečíst  nejvýše  30%  základu  daně  (pokud  dary 
 přesáhnou  alespoň  2%  ze  základu  daně  anebo  činí  alespoň  1.000  Kč  ve  zdaňovacím  období). 
 Více v novele zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb. 

 Brigády  na  jaře  2022  plánujeme  v  rámci  květnových  víkendů.  Na  podzim  se  uskuteční  velká 
 brigáda 30.9. - 2.10. Určitě se k nám i letos neváhejte připojit. 

 Jsme  moc  rádi,  že  chalupa  slouží  a  že  z  ní  máte  radost!  Moc  děkujeme  všem,  kteří  s  námi  jeli 
 na  brigády  přiložit  ruku  k  dílu,  kteří  podpořili  chaloupky  a  spolek  finančním  darem  a  taky  všem, 
 kteří se za tento velký a dlouhodobý projekt modlí. 
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 Jarní prázdniny oldskauti s rodinami 2/2021 

 jarní brigáda 5/2021 



 Ministrantská chaloupka 7/2021 

 chaloupka spolča holek 8/2021 



 podzimní brigáda 9/2021 


