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Vážení spoluobčané,
jen pro zajímavost – doposud vyšlo padesát pět čísel obecního zpravodaje od doby jeho vzniku. Toto je číslo padesáté
šesté. Jeho vzhled se během let změnil jenom nepatrně. Pokud dojdete až na konec tohoto čísla, neujde vám, že na
rozdíl od předchozích se už objevují pozvánky na kulturní akce.
Situace se přece jenom vylepšuje a vytváří se prostor pro obnovu kulturní a společenské aktivity. Můžeme chodit do
hospody, začít společně cvičit, těšit se na tradiční akci pro seniory a jinou kulturu. Pořadatele jistě potěší, když přijdete
v hojném počtu, posedíte a pobavíte se.
Přeji vám po netradičním létě loňského roku a prapodivné době několika posledních měsíců, aby se nastávající období
podobalo co nejvíce návratu do normálu.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání ZO 12.4.2021 – ZO schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci školní budovy. Po demontáži
střechy bylo zjištěno, že v dolní části atikového zdiva na úrovni původní podlahy jsou umístěny dřevěné prvky, které jsou
značně zdegradované. Tyto prvky bylo nutné odstranit, včetně původního atikového zdiva. Došlo k novému návrhu
umístění věnců a nové nadezdívky z lehčeného materiálu. Původní záměr zpevnit stávající stropní trámy příložkami se
ukázal jako nevhodný. Trámy na průřezu ukázaly značné poškození dřevokazným hmyzem, bylo tedy nutné nahradit
stávající trámy novým řezivem. Tyto práce přinesly navýšení o 370.000 Kč.
ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. Kontrola hospodaření obce proběhla ve dnech 17.-19.3.
Obec v uplynulém období hospodařila s částkou 10.636.950,17 Kč na straně příjmů a 8.526.714,26 na straně výdajů.
Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření najdete na stránkách obce v sekci Úřední deska – Rozpočtové
dokumenty obce.
Zasedání ZO 24.5.2021 – ZO schválilo smlouvu o odkoupení části pozemku p.č 85/1 ve Velkých Těšanech od manželů
Tůmových. Pozemek zasahuje do veřejného prostranství a částečně do silnice, proto se obec rozhodla o jeho odkoupení.
Byla schválena smlouva se společností DEPOZ Zdounky o dalším ukládání odpadů na skládku v Nětčicích. Součástí
smlouvy byl průvodní dopis s upozorněním, že skládka má zbývající kapacitu do r. 2030, kdy má být podle nové
odpadové legislativy ukončena možnost skládkování. Cílem není zavést skládku ještě před tímto termínem. Proto DEPOZ
apeluje, aby byl do popelnic odkládán opravdu jenom takový odpad, který nelze vytřídit.
ZO schválilo tři nové obecně závazné vyhlášky, jejichž celé znění najdete na stránkách obce v sekci Úřad/Obecně závazné
vyhlášky :
OZV 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – nejčastěji se vás tato vyhláška týká v případě uložení
materiálu na veřejném prostranství. V případě dodávky palivového dříví nebo uhlí se platí poplatek až od desátého dne.
V případě stavebního materiálu po dobu stavby je stavebník od poplatku osvobozen do kolaudace. Poplatek činí
10Kč/m2/den. Vyhláška nabyla platnosti dnem vyhlášení.
OZV č. 2 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška platí až od 1.1.2022 a navyšuje
stávající poplatek za odpad na 550 Kč na osobu nebo nemovitost, ve které není přihlášena k pobytu žádná osoba.
OZV č. 3 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství – vyhláška vymezuje místa, kde případně kdy je
možné odložit veškerý odpad z domácností. Vyhláška nabyla platnosti okamžikem vyhlášení.
Více na https://www.barice-velketesany.cz/aktualne/odpadove-hospodarstvi/
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na https://www.barice-velketesany.cz/urad/uredni-deska/Dokumenty zastupitelstva nebo
v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Příští zasedání ZO se koná v pondělí 28.června 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Bařicích.

OZNÁMENÍ A INFORMACE
Zdravotní středisko Kvasice oznamuje, že ve dnech 28.6.-11.7. bude doktorka Bláhová čerpat dovolenou. Nutné
případy ošetří doktorka Stránská po předchozí telefonické domluvě na č. 573 358 555.

Dovolená na obecním úřadě v době prázdnin bude od 26.7. do 9.8.
Sběr železa v Bařicích - V sobotu 26.června dopoledne budou hasiči po obci sbírat železo. Železo nachystejte před
dům, větší kusy hasiči vynesou sami. Kontejner na železo je přistaven u zbrojnice do pondělí 28.6.
Chřibská 50tka – pojede v sobotu 3.července. Průjezdná trasa, týkající se naší obce, povede katastrem Velkých Těšan,
okolo elektrárny, pod bývalým družstvem a polní cestou na Zlámanku. Start a cíl závodu je Výstaviště Floria Kroměříž.
Předpokládaný počet závodníků je 350 osob. Závod pořádá cyklistický oddíl Cyklosport Chropyně.
Informace emailem - Vážení občané, od některých z vás občas slyším „to nebo ono jsem nevěděl, kde to bylo psané?“
Od minulého podzimu fungují nové obecní stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. K odběru zpráv máte možnost
se přihlásit a dostávat tak do emailu každou novinku, která bude na stránky vložena. Využijte této příležitosti. Je to
služba, která nás stála nějakou korunu navíc oproti základní struktuře stránek a doposud se k odběru přihlásilo jenom
dvanáct odběratelů. Je to škoda.
ZP Kvasicko upozorňuje na ošetření porostu přípravkem TrichoLet. Aplikace proběhne v závislosti na počasí
25.- 28.června a potom znovu po 7 – 10 dnech. Přípravek není škodlivý pro člověka, včely, zvěř a vodní organismy.

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad – Vážení občané, velmi často se stává, hlavně ve Velkých Těšanech, že
jsou za žlutý či modrý kontejner naskládané prázdné krabice nebo větší kusy polystyrenu. A to i v případech, že v
kontejneru je místo. Pro někoho není problém krabici natrhat nebo rozřezat, pro někoho ano. Zákon o odpadech říká,
že odkládání odpadu mimo nádobu je přestupkem, za který lze dostat pokutu až do 50.000 Kč. Nikdo byste o podobný
nepořádek u svého domu nestál. Ani o pohled na rozfoukaný a rozmáčený odpad. Následný úklid po takových „třídičích“
zbytečně zaměstnává obecní pracovníky.
Žádám také ty, kteří odkládají drobný kovový odpad do nádoby na plechovky v igelitových sáčcích nebo pytlích, že do
této nádoby patří opravdu jenom kov, nikoliv igelity. (To pro změnu v Bařicích.) Plechovky jsou odváženy do kovošrotu.
Smícháním s jiným odpadem vzniká směsný odpad, za který nic nedostaneme a v tom případě třídění postrádá smysl.

DERATIZACE V OBCI PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ DVAKRÁT ROČNĚ
Mnozí z vás si stěžujete na zvýšený výskyt hlodavců, hlavně potkanů ve svém okolí a ptáte se, jestli tady vůbec nějaká
deratizace probíhá a jak často. Obec v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví provádí
deratizaci dvakrát ročně. Celá akce spočívá v umístění pevných nástrah typu Hubex o hmotnosti 40 g odborným
pracovníkem. Nástrahy nejsou volně kladeny, ale jsou zavěšeny na drátek do kanálu, čímž je zabráněno jejich splachu
do kanalizace. Po třech týdnech probíhá kontrola a doplnění v místě požeru. Spolu s fakturou dostaneme mapku
rozmístění nástrah s barevným rozlišením, kde výskyt je a kde není. Tím máme možnost srovnání s předchozími
obdobími. Paradoxně jarní deratizace ukázala, že oproti předchozímu roku je výskyt hlodavců poloviční.
Další kolo kladení návnad proběhne na podzim. Pokud máte v blízkosti domu nebo hospodářského stavení hlodavce,
nahlaste své požadavky na obecní úřad, aby bylo možné komplexní ošetření obce.
Od prováděcí firmy zakupujeme deratizační balíčky pro domácnosti v hodnotě 150 Kč. Balíček je možno si v případě
potřeby vyžádat na obecním úřadě. Balíčky jsou občanům poskytovány zdarma.

DOTACE ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE – „VÝKUP BUDOVY BÝVALÉ JEDNOTY ZA ÚČELEM ROZŠÍŘENÍ OBČANSKÉ
VYBAVENOSTI“.
Vykoupení budovy bývalé Jednoty ve Velkých Těšanech podpořil Zlínský kraj částkou 793.000 Kč, což je 52,87 %
z celkové pořizovací ceny. Akce byla dotována z programu DT4 Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území.
Využívání objektu je omezeno pětiletou udržitelností. Po tuto dobu bude objekt sloužit k volnočasovým aktivitám.

SENIOR TAXI – Opět připomínám, že můžete využít této možnosti. Dopravní služba MAS Hříběcí hory – senior taxi
na venkově – nabízí možnost přepravy osob od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 15.00. Zajistí dopravu k lékaři,
na úřady, na nákup, ke známým, na výlety. Cena 7 Kč/ km. Specifické požadavky dle dohody s řidičem. Přepravu
objednávejte na tel. čísle: 737 984 715, pan Čermák. Zákazník platí jen samotnou přepravu, nikoliv cestu, kdy auto jede
„po prázdnu“. V případě že je cesta k zákazníkovi delší, platí se pouze 2 Kč/km. Tuto službu zatím využívají hodně
zákazníci z opačné strany okresu, hlavně ve směru na Koryčany. V jednom případě vezl pan Čermák klienta do lázní až za
Olomouc. Podle sdělení zákazníků jsou se službou spokojeni a využívají tuto možnost opakovaně. Spokojenost je s výší
ceny i s příležitostí si po cestě prostě s někým povyprávět.

ŠKOLKA I PŘES OMEZENÍ PŘIPRAVILA PRO DĚTI BOHATÝ PROGRAM
V letošním školním roce nás v naší činnosti omezovala různá nařízení a opatření. V květnu a červnu jsme se snažili to
dětem alespoň částečně vynahradit. Protože jsme se
nemohli účastnit žádných kulturních akcí, pozvali jsme
si do školky Hoffmannovo divadlo z Uherského
Hradiště. Zahráli nám vtipnou formou pohádku „Tři
prasátka“.
Navštívili jsme Bařice – domov některých našich
svěřenců. Tam nám nejen děti, ale i paní starostka
ukázali domácí zvířata a své mazlíčky. Ve Velkých
Těšanech jsme si prohlédli místní knihovnu. Vydali
jsme se na větrný mlýn, o kterém nám vtipně vyprávěl
pan Chrastina.
Naši školku navštívili příslušníci Policie a BESIPu.
Připravili pro děti zábavnou činnost s bezpečnostním
zaměřením a obdarovali děti drobnými dárky. Další
návštěvou ve školce byli lesníci, kteří velmi poutavou
formou vyprávěli o lesích a jejich obyvatelích. Zařadili také různé aktivity motivované tímto tématem. Měli pro děti
přichystané i dárky.
Podnikli jsme výlet na Lebedovský mlýn, kde nás uchvátilo krásné přírodní prostředí – farma, rybník, domácí zvířata,…,
ale i občerstvení ve formě domácí zmrzliny.
V tomto školním roce jsme nemohli ani pravidelně navštěvovat obratnostní cvičení na TJ Slávie Kroměříž. Vynahradili
jsme si to návštěvou jejich lanové dráhy. Naplánovali jsme tradiční zahradní slavnost spojenou s rozloučením
s budoucími školáky. Na slavnosti zaujala cirkusová dílna i pasování školáků a další zábava pro děti.
S ohledem na mimořádná opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví tato akce proběhla bez přítomnosti rodičů.
Prázdninový provoz MŠ : 1.7. – 11.7. 2021. Náhradní provoz v červenci zajišťuje MŠ Kvasice. Během prázdnin bude ve
školce probíhat malování a pokládka nových koberců.
Všem přejeme hezké prázdniny a dovolené. Moc si přejeme, aby příští školní rok probíhal v běžných podmínkách bez
dalších omezení.
Kolektiv MŠ Velké Těšany

TJ BIVOJ BAŘICE POŘÁDÁ NÁBOR FOTBALISTŮ DO SVÝCH ŘAD
TJ Bivoji Bařice již podruhé za dobu své existence hrozí přerušení své činnosti. Důvod je jednoduchý. Nedostatek hráčů.
Bohužel Covid situace, trvající již druhý rok a která ukončila dvě po sobě jdoucí sezony, zapříčinila odliv hráčů, kteří již z
důvodu nižšího ročníku narození a nebo čistě jen z osobních důvodů ukončili svou sportovní kariéru. Když k tomu
připočteme malý počet sportujících dětí a nedostatečnou sportovní základnu, vychází nám z toho již dlouho dopředu
známá věc. Úbytek sportovců a vzrůstající počet zanikajících klubů. Bohužel tato smutná realita nás také dohnala, ale
nutno říct, že dřív, než kdokoli z nás čekal.
Situace je vážná, nikoli však beznadějná. Vedení TJ BB a všichni ti, kterým osud fotbalu není ukradený, včetně jejich
hráčů, podnikají veškeré možné kroky k záchraně jedné z posledních společenských aktivit, která spojuje tuto obec, její
obyvatele a hlavně všechny sportovní fanoušky.
TJ BB pořádá nábor fotbalistů do svých řad a doufá, že se mu letošní sezonu ještě podaří zachránit. Více budeme vědět
bohužel až ke konci měsíce, kdy je nutné potvrdit přihlášku do soutěže. Ale abychom nekončili tak negativně, chtěl bych
Vám všem popřát krásné a slunečné léto plné vodních a sportovních radovánek, ke kterým snad bude patřit i tradiční
pivo a klobása na fotbalovém zápase.
Za TJ BB Vít Šindler, předseda

STAVEBNÍ PRÁCE NA BÝVALÉ ŠKOLE POKRAČUJÍ
Po odstranění lešení ke konci dubna jsme s napětím očekávali přílet rorýsa. Zdá se, že s přemístěním obydlí z původního
bydliště do umělé budky se smířil. Budovu zvýraznila okna v barvě jedlové zeleně. Největší pozornost budí prosklená
stěna v podkrovní místnosti, ze které je opravdu impozantní výhled. Zídka, oddělující sousedy, byla odstraněná a nově
postavená z bloků, ve dvoře je uložen zasakovací tunel na dešťové vody. Uvnitř probíhá umístění veškerých rozvodů.
V přízemních bytech zůstalo zachované stávající zdivo a začíná se pracovat na omítkách. V horních patrech jsou
provedeny přepážky ze sádrokartonových konstrukcí. Do konce června budou hotové vnitřní omítky. S dokončením

těchto prací bude odstraněno i silo, které momentálně
stojí před budovou. Aktuálně je proinvestováno cca 6
milionů. Fotografie ze stavby najdete na stránkách obce
v záložce Fotogalerie 2021

DEN DĚTÍ VE VELKÝCH TĚŠANECH – VZPOMÍNKA
TĚŠANSKÉ KRONIKÁŘKY
Dne 12.6. se od 14.hodiny konal ve Velkých Těšanech
Dětský den. Při houkání hasičského auta se mi mimoděk
vybavily vzpomínky na Dětské dny mého dětství v 70.
letech. Dokonce jsem našla i nějaké fotografie, tak bych
se o ně ráda podělila (fotografie najdete na stránkách obce – v záložce fotogalerie 2021).
V polovině 70. let organizovalo několikrát Den dětí myslivecké sdružení v Boří u chaty Bumbálky. Manželky myslivců
připravily občerstvení a pánové vyznačili fáborky trasu v lese, na které děti plnily různé úkoly, většinou zaměřené na
poznávání přírody. Zlatým hřebem dne byla střelba na asfaltové holuby a akce byla zakončena obligátním opékáním
špekáčků a volnou zábavou.
Na přelomu 70. a 80. let byly dětské dny v gesci tehdejších svazáků. Konaly se na bývalém hřišti v Cihelně. Závod podle
fáborků byl zpestřen úkoly, které děti přivedly k nalezení pokladu – většinou krabice se sladkostmi. Na hřišti byla
vytvořena stanoviště s různými aktivitami. Za splnění každé z nich dostali účastníci žetony, za které si pak mohli u stánku
zakoupit různé hračky nebo mlsky. Ani zde na závěr nechybělo oblíbené opékání špekáčků.
Jsem velmi potěšena, že se tradice organizování zábavného dne pro děti v naší obci stále udržuje. Zážitky na tyto akce
zůstanou v mysli dětí i v dospělosti jako vzpomínka na krásné dětství. Děkujeme za ně.
Bohumila Kučerová

Bařice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA – BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Velké Těšany

Lubomír Kadlčík 60 let
Alenka Opravilová 75 let
Miroslav Horák
50 let

Helena Šišková
60 let
Stanislava Zlámalová 85 let
Věra Švecová
75 let

Berta Janáčová 85 let

PLÁNOVANÉ AKCE – POZVÁNKY
Přívesnický tábor – hřiště v Bařicích, víkend od 2.do 4.7. Kontaktní osoba pro zájemce o stanování J. Zbořilová.
Taneční zábava se skupinou Motus – 17.7. od 20.00 hodin na výletišti v Bařicích. Pořádá SDH Bařice.
Posezení nejen se seniory - 7.srpna od 15.00 hodin na výletišti v Bařicích. Pořádá SDH Bařice a Občanské sdružení
rodičů. K tanci i poslechu hraje opět Nedakoňanka. Čeká vás divadlo, recesistické vystoupení místních dobrovolníků,
tombola a přehlídka modelů místní módní návrhářky.
Obvyklá prosba : Pořadatelé přivítají jakýkoliv příspěvek ve formě sladkého či slaného pečiva a předem děkují. Kdo je
ochoten přispět do tomboly, může svůj dar odevzdat na obecním úřadě nebo u paní Lidky Vojáčkové.
Burčák u mlýna - 17.9. Tradiční akce s cimbálovkou a ochutnávkou burčáku, včetně prohlídky větrného mlýna.
Srdečně zve TJ Velké Těšany ve spolupráci s SDH Velké Těšany.
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ ŽEN V SOKOLOVNĚ VE VELKÝCH TĚŠANECH
Od 18.června probíhá cvičení mladších ročníků – každý pátek od 18.00 hod. Určeno zájemkyním o intenzivní trénink,
s prvky zumby, aerobiku, posilování za účelem zlepšení fyzické kondice.
7.9. je první lekce cvičení pro ženy dřívějšího data narození nebo méně pohyblivé, omezené v pohybu z důvodu
zdravotních indispozic, které budou mít zájem o lehčí podobu cvičení, ale hlavně posílení a protažení těch svalů, které
běžně nevyužívají. Předcvičuje Romana Kovalčíková. Cena lekce : 20 Kč na osobu.
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