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Vážení spoluobčané,
dobrou zprávou je, že po dvouletém období, kdy nás z kulturního života vyřadil covid, konečně toto téma ustupuje do
pozadí. Možná stejně tak naši předkové před sto a více lety prožívali epidemii španělské chřipky, jak se můžete na
poslední straně dočíst z úryvku školní bařické kroniky. Po dvou letech se toto téma ze zápisků kronikáře vytrácí a je
možné, že se tehdy španělská chřipka změnila v běžné onemocnění, se kterým si tehdy už lidský organismus dokázal
poradit a jeho výskyt už kronikáři dále nestál za zmínku.
Špatnou zprávou je to, že se toto onemocnění vytratilo z hodně diskutovaného okruhu proto, že ho překrylo jiné,
mnohem závažnější téma, které rozděluje názorově společnost stejně tak jak původně nošení roušek, dodržování
zákonných omezení a podobně.
Takže se raději vraťme k té dobré zprávě - dnešní číslo zpravodaje vám na své poslední straně přináší pozvánky na akce,
které vás v následujícím čtvrtletí čekají. Letos je snad nezruší žádné nařízení a konečně po dvou letech bude kulturní a
sportovní život v obci probíhat tak, jak jsme bývali zvyklí. Můžeme si povyrazit podle svého vkusu a možností, záleží už
jen na nás samotných. Přeji vám tímto klidné nastávající období, abychom ho mohli prožít bez stresu, ve svých
domovech, mezi svými blízkými.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka obce

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání ZO 28.února – obec vykoupila další podíl pozemku p.č. 1912 ve Velkých Těšanech (4m2) z celkové rozlohy
56m2 a vlastní tak už 79/84. Výkup podílů od jednotlivých vlastníků proběhl z velké části už v roce 2017. ZO schválilo
hospodářský výsledek mateřské školy ve výši 19.712 Kč a jeho převod do rezervního fondu.
Dále byly schváleny smlouvy s Povodím Moravy ohledně údržby potoků v době zvýšených průtoků, např. při přívalových
deštích. Zastupitelé byli seznámeni se zprávou kontrolního a finančního výboru za rok 2021. Byly schváleny příspěvky
spolkům pro rok 2022 – všem stejným dílem ve výši 50.000 Kč. TJ Velké Těšany bylo zasláno navíc 23.000 Kč – jedná se o
částku, kterou spolek v loňském roce nevyčerpal a vrátil zpět do rozpočtu obce s tím, že ji využije v roce letošním.
Spolky jako jsou Včelaři Kvasice a myslivecká sdružení Kvasice, Trávník a Kostelany Chřibsko budou podpořeny částkou
2.000 Kč, která jim bude vyplacena na pokladně oproti předloženému dokladu o nákupu potřebného materiálu. Stejná
částka byla schválena pro Charitu Kroměříž a sociální služby Včelka, které poskytují své služby některému z místních
obyvatel. ZO schválilo vzor nájemní smlouvy a domovní řád pro bytový dům v Bařicích. Dále bylo schváleno navýšení
částky za pronájem společenských místností ze stávajících 300 Kč na 400 Kč. Částka byla stejná od roku 2014.
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na www.barice-velketesany-cz/Úřední deska/Zápisy ze zasedání nebo v listinné
podobě v kanceláři obecního úřadu. Pořízený zápis je schválen na následujícím zasedání a pak teprve zveřejněn.

OZNÁMENÍ A INFORMACE
Ukliďme Česko, sobota 2.dubna – úklidová akce se v naší obci koná po dvouleté přestávce. Není pochyb o tom, že
nálezy v příkopech a křoví jsou důkazem toho, že tato akce má význam. Sraz je v Bařicích v 9.00 hodin před obecním
úřadem a ve Velkých Těšanech v 9.30 hodin u sokolovny. Pytle a rukavice dostanete na místě, případně si můžete
přinést i vlastní. V Bařicích bude akce zakončena opékáním špekáčků na výletišti.
Velkoobjemový kontejner na odpad bude v obou obcích umístěn v týdnu mezi 25. a 29.dubnem.
Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad a za psy je do konce března. Při dubnovém svozu vám bez platné
známky Biopas už popelnici nevyveze. Platbu lze uhradit i bezhotovostně na účet č. 1483110339/0800, VS číslo domu.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 9.dubna. Odevzdat můžete znečištěné prázdné obaly, baterie,
chemikálie, staré léky, teploměry, zářivky, výbojky, barvy, laky, ředidla, starý olej, vyřazené telefony, lednice,
pneumatiky, prostředky na ochranu rostlin a další nebezpečný odpad. Termín sběru : Velké Těšany 7.15 – 7.30 hodin u
točny, V Bařicích 7.40 – 7.55 hodin.

Chřibská 50tka – každoroční cyklistický závod se uskuteční v sobotu 16.dubna v dopoledních hodinách. Závod bude
projíždět přes Velké Těšany od fotovoltaické elektrárny, pod bývalým družstvem, okolo sv. Františka a bude pokračovat
ve směru silnice Zlámanka-Lubná.

…a trochu čísel
KOLIK ODPADU JSME V LOŇSKÉM ROCE VYPRODUKOVALI A KOLIK NÁS TO STÁLO
-

Množství v tunách ve srovnání s předchozím rokem
Rok Komunální Papír Plasty Biologicky
Velkoodpad
rozložitelný objemový
odpad
odpad
2020 80,88
3,515 5,774 5,590
8,311
2021 78,72
3,656 5,827 8,56
17,38
Náklady za služby spojené s odpadem

Plech Železo

Sklo Hřbitovní
odpad

Jedlé tuky Textil
a oleje

0,561 6,780
0,72 7,36

5,681 7,020
5,154 5,44

0,046
0,066

Rok

Komunální odpad

Tříděný odpad

Nebezpečný odpad Sběrný dvůr
Kvasice

2020
2021

263.472 Kč
268.993

117.413 Kč
117.562

6.934 Kč
21.836

40.451 Kč
49.996

1,813
1,288

Finanční odměna
od Ekokomu za množství
vytříděného odpadu
51.824,-- Kč
64.500,50

Úřad práce - pomoc ve finanční tísni v souvislosti s neschopností uhradit zálohy za energie
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce apeluje na ty domácnosti, které stále odebírají energie
u dodavatele poslední instance na nutnost uzavřít nejpozději v polovině dubna řádnou smlouvu s novým odběratelem.
V opačném případě se bude jednat neoprávněný odběr a tím pádem může dojít k odpojení od energií. V případě,
že odběratel nemá dostatek finančních prostředků k úhradě záloh nebo mu po jejich úhradě nezbydou prostředky
na běžný provoz domácnosti, může se obrátit na Úřad práce s žádostí o mimořádnou dávku. Úřad práce nabídne několik
možností řešení této situace.

PŘEDJARNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letos nám nebylo dopřáno mnoho sněhu, i přestože nás v listopadu v naší školce navštívil svatý Martin. Zimních
radovánek na sněhu jsme si moc neužili a tak
alespoň předjaří nám přineslo zábavné aktivity.
Jako první jsme v únoru uspořádali maškarní rej
plný zábavy, tance, soutěží, mlsání masopustních
koblížků. Přišla čertice, princezna, čarodějka,
kovbojka, přiskákaly žabičky, přišel lev a tygr a
mnoho dalších krásných masek. Tento den jsme
si společně moc užili.
První březnový den jsme se těšili, že za námi
přijede pohádka. Pohádka „O Šípkové Růžence“
byla pro děti moc vtipně pojatá, ale taky poučná.
Některé děti se dokonce na chvilku staly herci
v pohádce.
V půli března jsme navštívili dvě základní školy,
kam nám budou do prvních tříd nastupovat naši
předškoláčci – ZŠ Zámoraví a ZŠ Slovan. Také
děkujeme paní Valachové, která nám dovolila nahlédnout do místní knihovny.
Přichází jarní čas a my se těšíme na procházky za poznáním a společné výlety, na akce s rodiči a v neposlední řadě na
naši krásnou zahradu. Tam si můžeme nejen hrát, ale také provádět mnoho zajímavých činností.
Vedení MŠ

TJ VELKÉ TĚŠANY HLEDÁ NOVÉ ČLENY PRO ODDÍL BADMINTONU
„Začnu se hýbat, letos už fakt." Kdo měl stejnou položku v každoročním seznamu? Vaše předsevzetí Vám naštěstí velmi
brzo pomůžeme splnit. TJ Sokol Velké Těšany - oddíl badmintonu - pořádá nábor nových členů. Vítány jsou děti od 7 let i
dospělí, začátečníci i pokročilí. Nábor se bude konat 24.4.2022 od 15:00 v těšanské sokolovně. Oddíl povede licencovaný

trenér Tomáš Vítek, který vám rád sdělí více informací na telefonním čísle: 731 860 233. Sportu a hlavně badmintonu
zdar!

NOVÁ SEZÓNA TJ BIVOJ BAŘICE
Ne 3.4. 15.30
Zlobice-Bařice
Vážení sportovní přátelé, fanoušci Bivoje.
Ne 10.4. 15.30
Bařice-Bezměrov
Jak už jistě všichni víte, na podzimní valné hromadě klubu došlo
Ne 17.4. 16.00
Zahnašovice-Bařice
k obměně výboru, a především ke změně v osobě předsedy. Víťa
Ne 24.4. 16.00
Bařice-Ludslavice
Šindler se rozhodl ve funkci předsedy nepokračovat.
So 30.4. 16.30
Pravčice-Bařice
Využil bych příležitosti a touto cestou bych jménem všech hráčů,
Ne 8.5. 16.30
Bařice-Rataje
fanoušků a příznivců Víťovi za práci pro klub velice poděkoval. Za
Ne 15.5. 16.30
Roštín-Bařice
všechen čas strávený nezištně prací na hřišti a v kabinách, aby se
Ne 22.5. 16.30
Bařice-Troubky-Zdislavice
mohlo hrát, aby vše fungovalo, jak má. Za všechny starosti, nervy,
Ne 29.5. 17.00
Bařice-TJ Pilana Zborovice
energii a úsilí, za vše, co tomu obětoval. „Víťo, DĚKUJEME.“
Ne 5.6. 17.00
Bařice-SK Haná Zářičí
Na 12.6. 17.00
Dřínov-Bařice
Tento týden začíná jarní část soutěže. V jiných klubech si v tuto chvíli
stanovují cíle v podobě počtu získaných bodů nebo umístění v tabulce. My si svůj cíl musíme stanovit trochu jiný. Před
námi je úkol možná těžší. A to je udržet fotbal v Bařicích. Myslím, že je veliká škoda, pokud někde fotbalový oddíl končí.
To jako by každá taková dědina něco ztratila ze sebe, ze své tradice. Fotbal není přece jenom to samotné dění na hřišti,
ale je zároveň příležitostí setkat se, pobavit se a dát si pivo a klobásu s lidmi, které bych jinak nepotkal třeba celý rok.
Samozřejmě se budeme snažit také urvat nějaký bod, protože i proto se fotbal hraje, a to i v Bařicích. Je to ten bonus, ta
radost, kterou to přináší. Musím ale říct, že to bude těžké. Hráčů je stále poměrně málo, i když jsme mohli přivítat tři
nové. Věřím, že ti, kteří se rozhodli pomoci a budou pokračovat a dále hrát, to dokáží a v létě si budeme moci říct
„Povedlo se a jedeme dál“.
Všem vám přeji krásné a klidné jaro, krásné počasí a přijměte, prosím, pozvání na fotbal.
Josef Janoštík, předseda TJ Bivoj Bařice

BYTY V BÝVALÉ ŠKOLY BUDOU PŘEDÁNY K UŽÍVÁNÍ
Jak bylo v minulém zpravodaji avizováno, v poslední lednovou sobotu proběhl den otevřených dveří. Celkově si budovu
prohlédlo asi 130 osob. Ne všichni přišli v den, kdy bylo na pozvánkách avizováno. Protože stále platila nějaká omezující
opatření, která limitovala počty shromážděných lidí, byla prohlídka zájemcům umožněna v rozličných termínech podle
domluvy. Jak je asi už známo, podkrovní byt, který je rozlohou největší, je na nezbytnou dobu poskytnutý uprchlíkům
z Ukrajiny. V souvislosti s tím vyvstaly některé otázky, na které se budu snažit odpovědět. Ti statečnější se přišli zeptat
na obecní úřad. Někteří naopak tyto otázky včetně vlastních odpovědí prohnali přes sociální sítě. Takže zde jsou
odpovědi:
- Jedná se o šest osob, dvě ženy a čtyři děti ve věku 15 – 18 let, které přicestovaly z Kramatorska v Doněcké oblasti.
- I tyto ubytované osoby musejí splňovat podmínky dané dotačním programem, tak jako ostatní žadatelé včetně délky
doby nájmu.
- Jejich ubytování není na úkor jiných podaných žádostí a už vůbec ne na úkor místních matek samoživitelek.
- Nebudou bydlet ve všech bytech. Počítá se s nimi pouze v podkrovním bytě.
- Nábytek, který byl přivezen, nekupovala obec a není jejím majetkem.
- Nebudou bydlet na náklady obce. Již od příštího týdne nastupují do zaměstnání a náklady za bydlení si ponesou
sami.

VÝSADBA – DOPLNĚNÍ STROMŮ DO KRAJINNÉHO PRVKU
Už to bude 3. rok, kdy jsme se domluvili s Radimem Mikulenkou, že bychom mohli obnovit a doplnit krajinný prvek
(remíz) za sv. Františkem, směrem ke Zlámance, rozdělující lokalitu "Závesnici" a "Panskou". Zajistili jsme společnými
silami stromky pro výsadbu. Po konzultaci s paní starostkou Halamovou a následném proplacení jsme objednali nádrž na
mobilní zalévání o objemu 1000l, lesnické pletivo a střešní latě z nedaleké pily z Lubné pro vytvoření ochrany před
poškozením lesní zvěří. Oslovili pár zapálených lidí (Mikulenkovi, Tomanovi, Jirku Galatíka a další) a pustili se do obnovy
krajinného prvku a začali realizovat. Chtěli jsme dosluhující remíz s přestárlými a usychajícími trnkami oživit, aby sloužil
nejen pro úkryt zvěře (bažant, zajíc, srnčí zvěř), ale i ptactvu pro jeho hnízdění. Po delší odmlce jsem se rozhodl po zimě
vypravit na obhlídku a zrevidovat aktuální stav této první zrealizované výsadby. Po zjištění stavu ujmutí více než 60%

stromů jsem naznal původní výsadbu doplnit o jedince, které
jsem si buď sám napěstoval, nebo zajistil. Realizaci jsem probral
se sousedem, Ing. Petrem Ševčíkem, se kterým jsem se dohodl
takřka ze dne na den. Vysadili jsme koncem března 2022 sazenice
a odrostky těchto dřevin: topol osika, topol černý, ořešák
královský, ořešák černý, jírovec maďal, jasan ztepilý, jilm horský a
pro včelky pavlovici plstnatou. Celkově se jednalo o 50 ks
stromků. Všechny stromky jsme osadili kůly a oplotili pletivem.
Následující den jsme provedli zálivku ke všem stromům. Co se
nestihlo, to potom Ing. Petr a Ing. Mirka Ševčíkovi zalili
následující den. Tak snad se nám dílo podařilo a uvidíme časem,
jaký to bude mít přínos. Já doufám, že jen pozitivní. V
následujících dnech provedeme revizi a kontrolu obecní výsadby z podzimu 2020, kde se zapojila početná skupina
občanů naší obce. Ale o tom budeme informovat příště.
Ing. Pavel
Luncar, Velké Těšany.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA VE VELKÝCH TĚŠANECH
TJ Velké Těšany pořádá sbírku na pomoc Ukrajině – v neděli 3.dubna od 10.00 v sokolovně ve Velkých Těšanech. Výtěžek
sbírky bude odevzdaný na Charitu v Kroměříži. Co je třeba : trvanlivé potraviny, hygienické potřeby pro dospělé a pro
děti, vitamíny, ovoce, zelenina, brambory, vejce, řepa a další suroviny na vaření. Špekáčky pro následné sousedské
opékání jsou zajištěny.

Z BAŘICKÉ ŠKOLNÍ KRONIKY
„Touto dobou řádí v našem kraji nevítaný host španělská chřipka. Nemoc začíná vysokou horečkou, bolestmi hlavy,
překrvením spojivky oční, pocitem sucha v ústech a velkou všeobecnou skleslostí. Někdy objeví se i nechuť k jídlu, častěji
komplikuje i zánět plic. V případech jednoduchých nastává zlepšení za týden. Dlužno se však šetřiti a ještě nevycházeti,
poněvadž po chorobě bývá veliká náklonost k chorobám dýchadel. Osoby zeslabené podvýživou , pak osoby s vadou
srdeční , odolávají plicním přidruženinám těžko a proto u nich španělka končí smrtí.
V Bařicích nezemřel nikdo na španělskou, ale v okolí nejvíce obyvatelé na Karolinově byli ní trápeni. Ve čtrnácti dnech
zemřelo tam dvacet osob. I tři pohřby byly z jednoho domu.“
Školní kronika Bařic, rok 1918, Augustin Kropáček.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA – VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
Bařice
Zdeněk Halama
Marta Bochezová
Jaroslav Čevora
Eliška Bradová
Pavel Zbořil

Velké Těšany
60 let
60 let
60 let
65 let
60 let

Karel Mikulenka 65 let
Božena Strašáková 85 let
Ivana Veselá 60 let
Josef Zavadil 50 let
Josef Kozák 75 let
Antonín Dušek 65 let

POZVÁNKY – KAM ZA SPORTEM A ZA KULTUROU
NOC S ANDERSENEM – pořádá SDH Velké Těšany ve spolupráci s klubem dětských knihoven. Tentokrát
s kreslenými postavičkami Josefa Lady. Začíná se v pátek 1.dubna v 17.00 v patře mateřské školy a
končí se ráno. Na děti čeká večer plný příběhů, her a soutěží. Přespání na místě není podmínkou
účasti.
Májování ve Velkých Těšanech – neděle 3.dubna. Sraz ve 13.00 hodin u školky.
Stavění máje a slet čarodějnic - Sobota 30.dubna na výletišti v Bařicích. Pořádá SDH Bařice.
Kácení máje– sobota 4.června na výletišti v Bařicích. Soutěže, táborák a od 17.00 hodin vystoupení klauna Pepy. Poté si
můžete sami vyzkoušet různé triky – workšop pod vedením samotného klauna Pepy.
Tradiční mše svatá v Bařicích –sobota 11.června od 15.00 u kapličky, s následným posezením na výletišti. Od 17.00
vystoupení mužského pěveckého sboru Hlahol z Mysločovic.
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