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Vážení spoluobčané,
je před námi doba dovolených a školních prázdnin. I v letních měsících můžete navštívit kulturní akce, pořádané
místními spolky. Určitě je podpořte svou účastí. Pozvánky najdete na zadní straně zpravodaje. Mnohdy je to jedna
z mála příležitostí setkávání se v rámci obce.
Užijte si zasloužené volno podle svých představ, ať se všichni ve zdraví vrátíte do školy a svých zaměstnání. Ať už
prožijete dovolenou doma nebo budete cestovat po republice či máte namířeno do zahraničí, ať vás doprovází počasí
tak akorát, bez zbytečných extrémů, ať se vrátíte domů bohatší o dovolenkové zážitky.
Věra Halamová, starostka obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva
Zasedání ZO 8.dubna – starostka informovala o zahájení prací na rekonstrukci komunikace ve Velkých Těšanech firmou
PORR. Zastupitelstvo mělo mimořádnou účast z řad veřejnosti. Převážná část diskuze se týkala problematiky stavby podrobně je zachyceno v zápise ze zasedání. ZO schválilo smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na
prodloužení a zkapacitnění vodovodního řádu v Bařicích s ing. O. Mlčochem. ZO na základě doporučení odboru životního
prostředí Zlínského kraje omezilo návrh nových stavebních ploch o 0,77 ha a zamítlo tak některé již dříve schválené
žádosti.
Zasedání ZO 20.května – starostka informovala o probíhající kontrole z České inspekce životního prostředí, ZO schválilo
darovací smlouvu od L. Zapletala na realizaci dětského motivu na fasádě mateřské školy a smlouvy s Povodím Moravy o
úhradě prací za čištění potoků v době zvýšených průtoků.
Zasedání ZO 17.června - ZO schválilo odkup vodovodního řádu ve Velkých Těšanech od L. Zapletala, smlouvu na výkon
veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi na období od 1.7.2019 do 30.6.2020. Byla projednávána aktualizace pasportu
místních komunikací. Spolek žen z Bařic podal ústní žádost o zakoupení ozvučovacího zařízení, které by bylo využíváno
při společenských akcích. Horní hranice pro zakoupení byla stanovena na 10.000 č.
Úplná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo na stránkách obce
http://www.barice-velketesany.cz/ou/obecni-urad-zapisy.php

Oznámení a informace
Zdravotní středisko Kvasice oznamuje, že ve dnech 1.7.-7.7. bude čerpána dovolená. Nutné případy ošetří MUDr.
Stránská ve svých ordinačních hodinách.
Sběr železa - SDH Bařice oznamuje, že v sobotu 29.června od 9.00 hodin bude po obci sbírat železo. Větší kusy vynesou
hasiči sami.
Cyklistický závod KROMPLMEN projede naší obcí 13.7. mezi 9.30 a 12.00 hod., za úplné uzavírky. Závod pojede od
Střížovic, přes Bařice do Těšnovic a odtud k Vrbce.
Pískoviště na dětských hřištích – ačkoliv máme obě pískoviště vybavená plachtami, není samozřejmostí při odchodu
pískoviště zakrýt. Prosím proto rodiče, aby pískoviště při odchodu vždy zakrývali.
Kontejner na velkoobjemový odpad – upozorňuji občany, aby do velkoobjemových kontejnerů ukládali jen odpad, který
nemohou nikam jinam odložit. Při posledním přistavení byly v kontejneru uloženy pneumatiky a drobná elektronika,
ačkoliv krátce před tím tento odpad odebíral Biopas. Rovněž, textil, pytel se sklem, plasty, polystyren apod. Zbytečně tak
tento odpad zabírá místo. K tomuto účelu velkoobjemový kontejner neslouží!
Nová služba Zlínského kraje pro stavebníky, utilityreport – služba pro stavebníky umožní jedním vstupem vytvořit
hromadnou žádost o existenci sítí v zájmovém území. Odkaz najdete na internetových stránkách obce nebo na
stránkách Zlínského kraje.
Kalendáře mikroregionu 2020– koncem roku dostanete do vašich schránek opět kalendáře s fotografiemi naší obce a
dalších obcí mikroregionu Kroměřížsko, tentokrát s historickými fotografiemi.
Povinnosti majitelů psů od 1.1.2020 – viz leták na informační desce na stránkách obce. Každý majitel psa je povinen
zajistit jeho vakcinaci proti vzteklině, která je platná pouze v případě, pokud je pes čipován. Identifikační číslo psa

(čipování) musí být uvedeno v jeho očkovacím průkaze.
Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji, 3.vlna – program bude vyhlášen 10.9,. příjem žádostí od 15.9. od 8.00 hod. Určeno
pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domků na území Zlínského kraje, vytápěných kotly na tuhá paliva s ručním
přikládáním 1.a 2.emisní třídy. Více informací na stránkách obce-úřední deska, případně na krajských stránkách.
Oprava komunikace, úsek Bařice-Střížovice – při koordinačním jednání týkajícím se rekonstrukce a uzavírky kvasické
Horní ulice byl ze strany zástupce ŘSZK vysloven záměr rekonstrukce úseku silnice z Bařic po střížovskou křižovatku. Tyto
práce začnou po ukončení uzavírky Kvasic a měly by být hotové do konce října. Stávající povrch bude kompletně
vyměněn. Opravy, vytvářející nepohodlné pruhy, jimiž jsou zpevněny krajnice, jsou tedy jenom dočasné.
Obecní knihovny mají pro své čtenáře připraveny nové knihy z vlastního fondu i výměnné soubory z Knihovny
Kroměřížska. Studentům můžeme zajistit – v rámci možností - povinnou školní četbu.
Automobilové závody – proběhnou v naší obci 7.září. Více informací dostanete do vašich schránek od pořadatele
v týdnu předcházejícímu konání závodů.

OBEC ZÍSKALA DOTACI ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
V letošním roce získala obec dotaci ze Zlínského kraje ve výši 1.687.000 Kč na podporu projektu „Rekonstrukce
komunikace Velké Těšany, 1.etapa“. Tato částka představuje 63% celkových uznatelných nákladů na realizaci. Finanční
prostředky byly poskytnuty z Programu na podporu obnovy venkova – Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných
území.

Úspěch našeho chovatele
V minulém čísle jsem se zmiňovala o úspěších naší začínající módní návrhářky. Protože těch pozitivních věcí není nikdy
dost, je třeba zmínit dalšího úspěšného místního člověka. Dne 15.dubna internetový pořad A dost hodnotil kvalitu vajec
po stránce čerstvosti, vzhledu, možného dobarvování žloutků,… Hodnocena byla vejce z obchodu i z trhu, česká, polská,
lotyšská. Ve většině kategorií se mezi nejkvalitnějšími – a v celkovém hodnocení na čelním místě – umístila farma Ze
dvora Zdeňka Alberta z Bařic. Srdečné blahopřání k tomuto výsledku.

Z naší školky
V měsících květnu a červnu jsme si užívali
hlavně výletů a různých akcí. Navštívili
jsme
filmové
představení
v kině
Nadsklepí, byli jsme na exkurzi na
veterinární škole v Kroměříži, zdolávali
jsme lanovou dráhu na TJ Slávie, prohlédli
jsme si Květnou zahradu a větrný mlýn ve
Velkých Těšanech. Byli jsme na návštěvě u
včelaře p. Mikulenky, užili jsme si
autobusový výlet na Sv. Hostýn a vlakový
výlet do Holešova, kde jsme navštívili
výstavu loutek na zámku. Pro maminky jsme k svátku připravili besídku, s tatínky jsme společně oslavili jejich svátek.
Jako každým rokem jsme se rozloučili s šesti našimi budoucími školáky na zahradní slavnosti.
Přejeme nejen jim, ale všem dětem i jejich rodičům krásné prosluněné prázdniny plné pohody. V novém školním roce
přivítáme nové kamarády, na které se již těšíme.
Božena Adámková, ředitelka

Ošetření památné lípy u Velkých Těšan
Lípa, stojící při cestě na Těšnovice je stará téměř čtyři stovky let. Letošní jaro však přivítala velkým množstvím suchých
větví v koruně a drobnými listy. O návrh správného postupu při jejím ošetření byl požádán odborník z Agentury ochrany
přírody a krajiny. Doporučuje rozbor půdy a listu, čímž lze zjistit, jestli půda v blízkosti stromu není prosolená, což by
mohlo být příčinou tohoto stavu. Své udělalo určitě i suché počasí. Pokud není takové sucho, půda se deštěm
proplachuje a sůl tak nevadí. Pokud ovšem klesne hladina podzemní vody, tak staré lípy už nejsou schopny vodu z půdy
v dostatečném množství přijímat. Vyrůstající větve u kořenů stromu jsou důkazem toho, že stromu ubývají síly a vytváří
si tzv. „náhradní plíce“. Odstranění těchto větví by stromu neprospělo, naopak by ho oslabilo. Ořez koruny byl měl
probíhat postupně, v intervalech cca pěti let. Tím se sice koruna sníží, ale postupně vyrazí nové větve a může se
postupně odstraňovat porost u země. V každém případě je doporučeno strom zalívat, stav je s největší

pravděpodobností způsobený suchem. Zálivku stromu si
vzal na starost Jedna Zapletal, ve spolupráci
s karolínskými hasiči, kteří mají k dispozici cisternu.
Při místním šetření byl strom změřen – obvod kmene ve
výšce 130 cm – 483 cm, výška asi 18 m.

Fotbalové okénko
Zdá se to býti jako včera, co stavební firma na začátku léta
2018 poprvé kopla do zdí starých fotbalových šaten. A rok
se s rokem sešel, nové šatny hrdě stojí na svém místě a
bařičtí fotbalisté se po dlouhých letech mohou konečně
něčím pyšnit. A že je čím. Moderní sprchy a velký prostor
pro hráče hostů i domácích a hlavně důstojné zázemí pro
rozhodčího, který se konečně nemusí krčit v kamrlíku ne větším než malý osobní výtah. K tomu si připočteme velký sklad
a moderní bezbariérové WC a máme tu budovu, na kterou můžeme být náležitě pyšní. Za to vše se patří poděkovat všem,
kteří se na této rekonstrukci podíleli, předně paní starostce a celému bývalému zastupitelstvu.
Samotná rekonstrukce bohužel zasáhla běžný chod oddílu, kdy se fotbalisté neměli kde scházet a převlékat při
trénincích. A z tohoto důvodu museli hráči TJ BB odehrát celou podzimní část sezony na hřištích soupeře, což se neblaze
podepsalo nejen na výsledcích, ale i na náladách v týmu. Nula získaných bodů toho budiž důkazem.
V jarní části sezony si fotbalisté již „své“ šatny zabydleli a s komfortem z toho pramenícím pomalu začaly přicházet první
výsledky. Kvalita předvedené hry byla o několik řádů výše, což poznali například Lutopecny, které s námi vyhrály pouze
2:0 a nakonec celou soutěž vyhrály, nebo také Rataje, které si odvezly pouze bod za prohru po penaltách a celkově
obsadily páté místo a nebo také Záříčí, které skončilo čtvrté a naopak penaltový rozstřel zvládlo. Mužstvo se až na jeden
případ vyvarovalo výbuchů v podobě vysokých porážek a jediným propadákem byla porážka 2:7 od Zlobic. Celkově vzato
si hráči do budoucna mohou vzít z jarní části, že bojovnost a týmové pojetí hry může směle konkurovat fotbalovosti a že s
trochou toho pověstného fotbalového štěstíčka se dá
porazit opravdu každý. Mužstvo získalo závratných osm
bodů, což se může zdáti málo, ale stačí to k tomu, aby se
po třech letech odlepilo od posledního místa.
A ještě jsem si pro vás připravil malinké statistické
okénko:
Nevíce bodů získaných TJ BB : 44 v sezoně 2005/2006
stačilo na 7. místo
Nejméně bodů : 4 v sezonách 2013/2014 a2015/2016
Nejvíce vstřelených gólů : 54 v sezoně 2005/2006
Nejméně vstřelených gólů : 13 v sezoně 2013/2014
Nejméně obdržených gólů : 36 v sezoně 2009/2010
Nejvíce obdržených gólů : 116 v sezoně 2018/2019
Necháme se překvapit, jaká bude sezona 2019/2020,
ale snad se nám podaří důstojně oslavit slavnostních 80
let od založení fotbalu v Bařicích. Tímto bych chtěl poděkovat opět všem, kteří fotbalem v Bařicích žijí a angažují se, ať už
jakýmkoli způsobem a hlavně všem našim věrným fanouškům, kterých, a to jsem opravdu velmi rád, zápas od zápasu
přibývá.
Vít Šindler, předseda TJ BB

Výsadba stromů ve Velkých Těšanech
Na Velikonoční svátky se ve Velkých Těšanech zveleboval remíz za sochou sv. Františka. Jako občan obce si velmi
uvědomuji potřebu sázení nových stromů, ať už z důvodu zabránění půdní eroze, úkrytu pro ptactvo, zvěř, či zdroj pro
včely nebo jen zkrášlení krajiny. Nové stromy mohou výrazně zlepšit odolnost krajiny vůči změnám klimatu a celkově
zlepšit ekosystém. Proto jsem dodal na výsadbu osmdesát kusů stromů, které jsem na Bílou sobotu vysázel spolu
s rodinou, p. Radimem Mikulenkou, manžely Tomanovými a s p. Jiřím Galatíkem. Konkrétně se vysadilo 30 kusů lip, 20
kusů klenu, 14 kusů jeřábu, 10 kusů třešní a 6 kusů osik.

Tímto byla provedena první etapa ozeleňování našeho okolí. Dále je plánováno osázení obecních pozemků (polních cest
a mezí).
Výsadba byla následně shlédnuta i paní starostkou, která přislíbila zakoupení plastové nádrže na zalévání, zakoupení
kůlů a lesnického pletiva na ochranu stromků proti poškození. Zalévání stromků jsem se ujal spolu s rodinou a p. Jiřím
Galatíkem. V případě dalších dobrovolných zájemců o zalévání a zvelebování krajiny mě můžete kontaktovat na tel.
čísle 725 492 778.
Pavel Luncar

Pár slov z kroniky kroniky….
Blíží se další sčítání lidu, které bude v roce 2021. Jak je už avizováno, většina sčítání proběhne přes internet. Komisaři
budou k dispozici jen těm osobám, které tento způsob nezvládnou. Velký rozdíl oproti sčítání před sto dvaceti a více lety.
Pro jedno popisné číslo byl jeden sčítací arch. Z něho bylo možné zjistit, kolik osob v domě žije, případně byla uvedena
sloužící děvečka nebo čeledín, počet a druh hospodářských zvířat, zda je v domě vedena nějaká živnost…. Z dnešního
pohledu zajímavé počtení, což asi v případě internetového sčítání nic takového za sto let našim následníkům nepřinese.
Před sto lety, r. 1921, bylo do kroniky zaznamenáno. : „Dne 16.2.1921 provádělo se sčítání lidu. Sčítacím komisařem byl
pisatel těchto řádků (ředitel Augustin Kropáček). Také měl přidělenu obec Hr. Těšany. Napočteno v 65 domech 313
obyvatel, a to 145 mužských a 168 ženských. ….Populace v obci ubývá. Přístaveb skoro není. Roku 1910 bylo v 65
domech 343 obyvatel, roce 1900 - 377 obyvatel.
Údaj z r. 1771 zmiňuje 208 obyvatel v třiceti čtyřech domech.“
Školní kronika Bařic, 1911-1926
Jen pro informaci – dnes je to 250 obyvatel v Bařicích a 205 ve Velkých Těšanech. Uvidíme, jaké výsledky nám příští
sčítání přinese.

Společenská rubrika – Významné životní jubileum oslavili
Bařice
Hana Lisá
Libuše Melichárková
Marie Polišenská

65 let
70 let
75 let

Velké Těšany
Dalibor Linhart
50 let
Josef Potočný
70 let
Ludmila Chrastinová 70 let
Vladimíra Dubinová
65 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme

Plánované akce:
13. července – 3.ročník o „O pohár starostky “ ve vybíjené, volejbale a fotbale – zahájení ve 13.00 hod. na hřišti
v Bařicích. Kontaktní osoba : J. Zbořilová. Startovné 50 Kč za osobu.
26.-28.července – stanování na výletišti v Bařicích. Nejen pro rodiče s dětmi. Kontaktní osoby : Lukáš Dvořák, Jarka
Zbořilová.
3. srpna - Posezení nejen se seniory, od 15.00 hod. na výletišti v Bařicích. Hraje krojovaná hudba Nedakoňanka.
Vystoupení dětí, taneční vystoupení žen, módní přehlídka, bohaté pohoštění, tombola. Od 17.00 hod. bublinová šou
Pavla Rollera. Zve SDH Bařice.
24.srpna - Posezení u cimbálu. Zahájení v 18.00 na výletišti v Bařicích. Hraje cimbálová muzika Josefa Marečka.
31.srpna - Procházka pohádkou. Od 16,00 hodin za sokolovnou ve Velkých Těšanech. Plnění drobných úkolů u
pohádkových postaviček, opékání špekáčků. Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol Velké Těšany
31. srpna – Hurá zpátky do školy. Rozloučení s prázdninami na výletišti v Bařicích.
20. září - Burčák u Mlýna. Začátek 16,30 hodin, skvělý burčák, cimbálová muzika Dolina, grilované a uzené speciality,
trampolína pro děti, komentované prohlídky mlýna. Vstupné 50,- Kč dospělí od 15-ti let, děti zdarma. Parkování na
místě zdarma. Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol Velké Těšany ve spolupráci s SDH Velké Těšany
Příští číslo zpravodaje vyjde 27.9. Příspěvky můžete odevzdávat do 24.9.
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