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Vážení čtenáři, spoluobčané,
zimní období, kdy se střídal mráz se sněžením, oblevou a deštěm je za námi. Milovníci sjezdového lyžování
navštěvovali česká či alpská horská střediska, avšak milovníci běžek si mohli vychutnat sníh přímo v okolí naší
obce. Již od první sněhové nadílky sáňkovaly na místních svazích děti, mohli jste je vidět i při bruslení či
vzájemných zápasech v ledním hokeji. Čas od času se na zamrzlé požární nádrži objevili i sportuchtiví dospěláci a
předvedli dětem své dovednosti s pukem a hokejkou. Pasivní milovníci zimního sportu však také nelenili, jistě se
připojili k tisícům sportovních fanoušků, kteří sledovali výkony našich českých reprezentantů v kanadském
Vancouveru.
Mnozí z nás si život bez sportu nedovedou představit. Lidský život bez aktivního pohybu i pasivního sledování
nejlepších sportovců by nebyl úplný, společnost bez sportovního ducha by nikdy nemohla být zdravá a
prosperující. Sport samozřejmě není jen cesta k posilování a v pozdějších letech k udržování těla a kondice,
přinejmenším stejně důležité je i budování smyslu pro fair play, který se nikde jinde, než ve sportu naučit nedá, a
přitom to všichni tolik potřebujeme!
Tak, jako Česká republika na olympijských hrách, i naše obec je na mapě České republiky snadno k přehlédnutí.
Člověk ale přece nemá rád svou obec proto, jak velká je, ale proto, že je jeho. Společným zapojením všech
obyvatel do procesu správy věcí veřejných, vzájemným pochopením a prohloubením mezilidských vztahů můžeme
vytvořit rozvíjející se obec, široko daleko nepřehlédnutelnou. Stačí, aby se všichni naši obyvatelé zajímali o
fungování samosprávy.
Ondřej Valach, redaktor informačního čtvrtletníku
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem třikrát.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.12.2009 v Bařicích
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“) projednalo návrhy obecních symbolů předložených
heraldikem Mgr. Janem Tejkalem. Návrhy symbolů byly vyvěšeny na informačních deskách v obci, občané měli
možnost své připomínky směřovat členům obecního zastupitelstva.
Převážná část obecního zastupitelstva preferovala dva samostatné znaky, z nichž bude složen znak společný. Pro
obec Bařice byla vybrána varianta „převázaného zlatého obilného snopu v červeném poli nad položenou stříbrnou
radlicí“. Pro obec Velké Těšany byla vybrána varianta „staleté lípy přirozených barev se stříbrným podkladem nad
položenou radlicí“. K závěrečnému projednání návrhů obecních symbolů se nedostavili žádní občané.
Zasedání podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
ve dnech 31.3. – 1.4.2010. Vzhledem k tomu, že znak splňuje všechny náležitosti, očekává se jeho schválení bez
připomínek.
ZO projednalo návrh rozpočtu pro rok 2010. Obec očekává příjmy ve výši cca 4.978.700,- Kč a výdaje ve výši cca
5.327.200,- Kč.
ZO bylo zpětně informováno o změně účelu využití poskytnuté dotace TJ Kružík Bařice ve výši 25.000,- Kč. Na
místo plánovaného pořízení dresů byl nakoupen stavební materiál na opravu šaten na sportovišti v Bařicích.
ZO bylo informováno o postupujícím jednání ve věci plánovaného odkupu nemovitosti č. 64 ve Velkých
Těšanech.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 14.01.2010 v Bařicích
ZO projednalo návrh smlouvy s projektovou kanceláří AP-projekt, s.r.o. na rekonstrukci budovy mateřské školy ve
Velkých Těšanech. Jednání se zúčastnila projektantka společnosti, Ing. Pospíšilová.
V letošním roce končí naší mateřské škole vyjímka na její provozování ve stávajících podmínkách. Obec Bařice –
Velké Těšany stojí před rozhodnutím, co se školkou. Rekonstrukce je nezbytná. Upravit budovu jen pro potřeby
mateřské školy je krátkozraké, zvláště v situaci, kdy se počet dětí stále snižuje. Mateřskou školu nyní navštěvuje jen
pět dětí!
ZO se rozhodlo připravit projekt na vnitřní přestavbu školy. Přízemí školy bude upraveno pro potřeby mateřské
školky dle požadovaných norem Evropské unie. Velkým problémem jsou však stropy mezi prvním a druhým
patrem, které je třeba staticky zpevnit. Ve druhém podlaží jsou připravovány změny dispozičního uspořádání tak,
aby mohlo sloužit jako společenské centrum pro co nejširší využití. Vznikne společenská místnost o výměře 76 m2,
kuchyňka, knihovna, úřadovna obecního úřadu a kompletní sociální zařízení. Nyní je připravována projektová
dokumentace. Bude se jednat o rekonstrukci, která bude vyžadovat velký objem finančních prostředků. Obec bude
žádat o přispění z vypsaných dotačních titulů. V případě získání finanční podpory bude rekonstrukce ihned započata.
Provoz mateřské školy by tak mohl být po dobu rekonstrukce dočasně přerušen a poté pokračovat v nových
podmínkách, budou-li v naší obci děti.
ZO schválilo smlouvu mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a občanským sdružením Cyrilek.net o uložení optického
kabelu souběžně s vedením vysokého napětí k fotovoltaické elektrárně ve Velkých Těšanech.
ZO schválilo smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje ve věci umístění věcného břemene (podzemního
kabelového vedení) do jejich pozemku. Kabelové vedení poslouží ke zřízení osvětlení cesty ke hřbitovu ve Velkých
Těšanech.
ZO schválilo výběr dodavatele restaurátorských prací na opravu kříže pod památnou lípou ve Velkých Těšanech. Ze
tří předložených návrhů byla vybrána nabídka restaurátora Zdeňka Zmrzlíka z Olomouce v ceně 34.000,- Kč.
Oprava kříže je vázána na získání finančních prostředků z dotačních titulů Zlínského kraje.
ZO bylo informováno o vyhotovení projektové dokumentace na víceúčelové hřiště ve Velkých Těšanech.
ZO projednalo stížnost pana Šebestíka z Velkých Těšan. Pan Šebestík požaduje řádnou opravu příjezdové
komunikace ke svému domu, vybudování chodníku, vodovodní přípojky, plynofikace a veřejného osvětlení.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 09.02.2010 ve Velkých Těšanech
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy mezi Obcí a TJ Velké Těšany. Předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene na p.č. 835/31, přes kterou bude veden přístupový chodník z místní komunikace k plánovanému
víceúčelovému hřišti. Smlouva je nutná pro získání stavebního povolení.
ZO projednalo plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Počet světelných bodů bude navýšen, veškeré
lampy budou nahrazeny za úsporné. Náklady na celkovou rekonstrukci v obou částech obce budou činit cca
578.000,- Kč. Obec bude žádat o přispění na rekonstrukci z dotačních titulů Zlínského kraje.
ZO zamítlo žádost pana Petra Tůmy o bezúplatný převod pozemku pod budovou Becher baru do jeho vlastnictví.
Pan Petr Tůma za bezúplatný převod pozemku nabízí otevření obchodu ve své nemovitosti. Prodejna by byla
provozována společností Hruška, s.r.o. po dobu pěti let.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2009
(sestavený ke dni 10.02.2010)
PŘÍJMY DO ROZPOČTU OBCE V ROCE 2009:

DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŃOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY

PŘÍJMY CELKEM

Schválený rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost

3 631 000,00
810 600,00
163 000,00
28 000,00

3 957 940,00
750 590,00
163 000,00
816 890,00

3 686 757,66
752 957,64
163 220,00
817 175,00

4 632 600,00 Kč

5 688 420,00 Kč

5 420 110,30 Kč

VÝDAJE Z ROZPOČTU OBCE V ROCE 2009:

2 748 000,00
2 785 000,00

Rozpočet po
změnách
3 813 060,00
2 542 400,00

3 554 791,50
1 878 472,00

5 533 000,00 Kč

6 355 460,00 Kč

5 433 263,50 Kč

Schválený rozpočet
BĚŽNÉ VÝDAJE
INVESTIČNÍ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

Skutečnost

DETAILNÍ VÝPIS VÝDAJŮ Z ROZPOČTU OBCE V ROCE 2009:

Zdroj: Závěrečný účet obce za rok 2009 (úplné znění je k dispozici na Obecním úřadě)

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÉ TĚŠANY

VELKÉ TĚŠANY OŽILY
MASOPUSTNÍM VESELÍM

a OBEC BAŘICE – VELKÉ TĚŠANY
Vás srdečně zvou
na oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o obci Velké Těšany,
které se uskuteční ve dnech 1.

– 2. 5. 2010 ve Velkých Těšanech.

Program sobotního odpoledne:
12.30 h. Vystoupení krojované dechové hudby Podboranka
v jednotlivých částech obce
13.25 h. Položení věnce k pomníku padlých
13.30 h. Proslov místního kronikáře o historii obce
13.40 h. Slavnostní mše svatá s požehnáním nových obecních symbolů
15.00 h. Výsadba pamětní lípy

Jak je již ve Velkých Těšanech dlouholetou tradicí, proběhl i
letos ostatkový průvod, který je podle dávných tradic dnem
hodovním, a po němž nastává 40 denní půst až do Velikonoc.
Průvod nápaditých masek v čele s medvědem a vodičem
navštěvoval jednotlivá stavení v obci. Maškary tančily, zpívaly
a staraly se o dobrou zábavu místních obyvatel. Ti zase naopak
pečovali o pohodu členů průvodu a hostili je tradičními
masopustními lahůdkami. Zkrátka, bavili se zde úplně všichni.
A proto všem, kteří podporují místní tradice a navozují v obci
přátelskou a pohodovou atmosféru, patří velké poděkování.
Tradiční masopustní průvod pořádala tělovýchovná jednota ve
spolupráci se sborem dobrovolných hasičů. Výtěžek, který se v
průběhu průvodu vybral, bude využit na Den dětí.

15.15 h. Námětové cvičení sborů dobrovolných hasičů našeho okrsku
16.00 h. Jezdecké skokové závody a drezurní ukázky JK Haná Jindřicha Jarky
a JS Galatík, slavnostní projížďky v kočárech
20.00 h. Hodková zábava s dechovou hudbou Podboranka, bohatá tombola
V průběhu celého odpoledne je pro Vás připraveno bohaté občerstvení.

Program nedělního odpoledne:
14.00 h. Výstava fotografií z historie naší obce
15.00 h. Beseda nad kronikou obce
Po dobu oslav bude probíhat výstava dobových fotografií. Výstava bude přístupná
v místní knihovně po celý květen každou neděli od 13 do 14 hod.

Z OBECNÍ KNIHOVNY
Pravidelní návštěvníci knihovny vždy uvítají rozšíření nabídky o tzv.
výměnný fond z Knihovny Kroměřížska.
Tyty knihy jsou zapůjčeny na dobu jednoho roku, což umožňuje
poskytnout čtenářům i náročnější knihy či literaturu podle jejich
zájmu. Seznam těchto knih bývá k dispozici na stránkách naší
knihovny.
Bařičtí čtenáři mají dokonce možnost přímo z domu zjistit, zda kniha,
o kterou by měli zájem, se nachází v místní knihovně a jestli je k
dispozici nebo je vypůjčená. Knihovna Bařice má na svých stránkách
odkaz na elektronický katalog svých knih, přičemž tento katalog je
umístěn na stránkách Knihovny Kroměřížska pod odkazem Katalogy
místních knihoven.
Obě místní knihovny v minulém roce navštěvovalo pravidelně 76
čtenářů, kteří si zapůjčili 2458 knih či časopisů. Stabilní knihovní
fond tvoří 3981 knih.

OSTATKY V BAŘICÍCH
Každoroční průvod s medvědem a maškarami navštívil v
sobotu 13.února téměř každou domácnost. Málokteré dveře
zůstaly zavřeny, všude bylo přichystáno občerstvení – koblihy
a něco ostřejšího. Co se nezvládlo hned, to se slilo do vlastních
butylek či sesypalo mlynářovi do nůše. Průvod byl letos velký,
masky více či méně tradiční, nechyběl nepostradatelný hudební
doprovod s harmonikou.

ŠTĚPÁNSKÉ PROMÍTÁNÍ
V LETNÍM KINĚ BAŘICE
Letní kino Bařice zažilo největší slávu v 70. a 80 letech zásluhou
tehdejší osvětové besedy, která byla tenkrát aktéry promítání.
Mnohé návštěvníky přitáhla po obnovení kina nostalgie, jako
mladí bývali pravidelnými hosty místního kina. Proto není divu,
že v uplynulé sezoně převažovali přespolní návštěvníci.
Již podruhé jako určitá recese proběhlo Štěpánské promítání.
Vstupné bylo dobrovolné, v nabídce bufetu nechyběl grog či
svařené víno. Klasický český film Páni kluci dokázal zaujmout i
po letech svým vtipem starší i mladší generaci.
Uzávěrka zpravodaje č. I/2010 je 15.03. 2010, Odpovědný redaktor Ondřej Valach
Rád uvítám všechny Vaše náměty a připomínky ke zlepšení informačního čtvrtletníku. Dle Vašeho zájmu je možné kterékoliv téma rozebrat v příštím vydání
podrobněji. Všechny Vaše náměty, připomínky a fotografie z kulturně-společenských či sportovních akcí zasílejte na e-mailovou adresu: valachon@email.cz.

