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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období, tentokrát o dvě strany obsáhlejší. Přináší
vám pár slov a čísel - takový souhrn čtyřleté etapy. Ostatně pokud se zajímáte o veřejné dění, získávali jste průběžně
informace z účasti na zasedáních zastupitelstva, případně ze zápisů na našich obecních stránkách nebo právě z obecního
zpravodaje. Stále platí, že každý je tak informovaný, jak informovaný být chce.
Poslední stránka je věnována společenským událostem. Po delší době se podařilo opět vítání občánků. Najdete zde také
pozvání na společenské akce, které si nenechejte ujít.
Zatím je před námi léto plné očekávání dovolených – přeji vám klidnou dovolenou s počasím a programem podle vašich
představ a šťastný návrat domů.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka
.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání ZO 28.března – ZO schválilo výsledek hospodaření obce a mateřské školy za rok 2021. Do výběrového řízení na
prodloužení vodovodní sítě v Bařicích se přihlásila jediná firma, Harko, s.r.o. Trávník s nabídkovou cenou 1.042.537 Kč.
S tímto dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení prací koncem května. Výkonem technického a
autorského dozoru byl pověřen ing. Ondřej Mlčoch. Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou p. Sklenaříka, který
nám spravuje veřejné osvětlení, na možnou výměnu stávajících světel za ledková. Stávající osvětlení se rekonstruovalo
už v r. 2010 a část svítidel byla už několikrát vyměněna. Hlavním důvodem je ale stoupající cena elektřiny. Nápad
zhasínat přes noc z úsporných důvodů osvětlení, tak jak tomu bývalo v minulosti, se ukázal z bezpečnostních důvodů
jako nereálný. Možností, jak dosáhnout úspor, je postupná výměna svítidel za taková, která umožňují nastavit v určitou
noční hodinu ztlumení osvětlení.
Co se týká obecních bytů, s výjimkou podkrovního, který je obsazen občany Ukrajiny, byly posouzeny podané žádosti o
pronájem, včetně povinných dokladů. Ne všechny předložené žádosti splňovaly podmínky, zejména týkající se výše
příjmu a vlastnictví nemovitosti či věkové skupiny. Zastupitelstvo schválilo přidělení dalších dvou bytů – v bývalé třídě a
mezonetového bytu. Jednopokojové byty v přízemí zůstaly i nadále neobsazené.
Zasedání ZO 9.května – ZO schválilo cenovou nabídku na opravu herního prvku ve Velkých Těšanech (velká herní
sestava). Důvodem opravy je nutná výměna lanového žebříku. Vzhledem k tomu, že se jedná o atypický herní prvek,
sestavený na míru, se cena opravy pohybuje cca 60.000 Kč a doba dodání je 6-8 týdnů. Zastupitelé byli seznámeni
s cenovou nabídkou na opravu střechy na kapličce ve Velkých Těšanech. Při větrném počasí v lednu došlo k ulomení
kříže na špici střechy a při prohlídce bylo zjištěno, že kromě nového kříže bude nutná i oprava střechy. Protože
předběžná cena prací je téměř 500.000 Kč, budou práce realizované až v příštím roce s možností přispění některého
z dotačních programů.
Zasedání ZO 27.června – ZO schválilo nové obecně závazné vyhlášky, týkající se volného pohybu psů po veřejném
prostranství a spalování suchých rostlinných odpadů. Vyhlášky jsou aktuálně vyvěšeny na úřední desce a nabývají
platnosti patnáctým dnem po vyvěšení. Jedná se prakticky o totožné vyhlášky, které byly platné doposud, ale jsou
upraveny podle nové legislativy.
Zastupitelé byli seznámeni s dokončením prací na prodloužení vodovodu v Bařicích. Jedná se o první etapu akce,
v příštím roce by měla následovat druhá etapa, s vybudováním tlakové stanice, což by mělo vést k výraznějšímu zlepšení
tlaku v dané lokalitě. ZO schválilo dodatek č. 1 smlouvy se společností TextilEco, o umístění a provozování kontejneru na
textil. Doposud dostávala obec za každý umístěný kontejner roční bonus 500 Kč. Od příštího roku naopak bude obec
platit roční poplatek 1200 Kč za každou nádobu. Tato změna byla odůvodněna zvýšenými náklady na provoz systému a
na zvyšující se problémy s odbytem vybraného textilu a jeho zpracováním.
Byly schváleny pronájmy dvou posledních bytů v přízemí bývalé školy.

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. Pořízený zápis je schválen na následujícím zasedání a
pak teprve zveřejněn.

OZNÁMENÍ A INFORMACE
Dovolená doktorky Bláhové – MUDr. Bláhová ve Kvasicích bude v týdnu od 4.do 8.července čerpat dovolenou. Nutné
případy ošetří doktorka Stránská ve svých ordinačních hodinách, tel. 573 358 555.
Prodejna pečiva Topolná čerpá dovolenou od 27.6.do 8.7. Od úterý 12.července bude probíhat prodej už v běžných
termínech.
Úřední hodiny na obecním úřadě v době prázdnin: V pondělí 4.července bude zavřeno.
25.července – 5.srpna, dovolená starostky, přítomna bude účetní ve dnech pondělí, úterý, středa 7.30 – 13.30 hod.
15.-26.srpna, dovolená účetní. Přítomna starostka v běžnou úřední dobu.
Kreslená cyklomapa Kroměřížska s prezentací nejzajímavějších míst v regionu je k zakoupení na obecním úřadě.
Svým pohledem na to, jak právě ony vidí dominanty našich obcí, se zapojilo několik místních dětí. Přední stranu tvoří
samotná mapa, na zadní straně jsou vybrané zajímavosti. Přílohu tvoří brožura, která přináší více informací
k nakresleným turistickým cílům. Cena souboru je 100 Kč.

Kalendáře mikroregionu Kroměřížsko 2023 – rovněž koncem letošního roku vám budou do vašich schránek
doručeny kalendáře. Tématem kalendářů budou tentokrát staré fotografie školních budov. Pokud někdo z vás má
takovou fotografii doma, prosím o její zapůjčení nebo zaslání naskenované fotky emailem.
Napouštění bazénů prostřednictvím vodovodní přípojky – Vak Kroměříž zveřejnil na svých stránkách informaci ke
správnému napouštění bazénů. Nejvhodnější způsob napouštění bazénů je přes vodovodní přípojku. Poskytuje
nejkvalitnější vodu a patří mezi finančně nejméně nákladné možnosti. V případě, že není možné napustit bazén přes
přípojku, je možné dovést vodu cisternou, kterou si odběratel objedná přímo u VaKu nebo u externí firmy. Maximální
objem cisterny společnosti VaK Kroměříž, a.s. je 2,5 m3. Napouštění bazénů pomocí hydrantu se provádí pouze ve
výjimečných případech. Celé znění zprávy : https://www.vak-km.cz/138n-informace-k-napousteni-bazenu.

MÍSTA ODKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU JSOU MONITOROVÁNA KAMERAMI
Určitě jste si mnozí všimli nebo se doslechli, že u kontejnerů s tříděným odpadem jsou nově umístěny kamery. Co nás
k tomuto rozhodnutí vedlo? Důvodem je opakující se odkládání odpadu mimo nádoby….stejně tak jako k tomu přistupují
i mnohé okolní obce. Mnozí občané si neuvědomují, že některé věci, které zde nacházíme, prostě patří na sběrný dvůr a
zřejmě plochu okolo kontejnerů za sběrný dvůr považují. Pokud máte ryny, ponechte je pro hasičský sběr, ale rozhodně
je nenoste ke kontejneru na plechovky. Plastový stůl, křeslo, dětské odrážedlo , odložené pánské jízdní kolo, hrnce,
zapékací skleněná mísa, kus linolea, dámské baleríny, prádelní koš….Z toho, co se tady občas nachází, by se už
s nadsázkou dala vybavit domácnost.
Ano, stane se někdy, že kontejner na papíry je plný. Stačí pár nerozložených krabic a do kontejneru se už nic nevejde.
Řešením opravdu není „svůj“ papír položit v bedýnce na kontejner nebo nastrkat všude okolo. Stačí větné počasí a ještě
hůř, když papír zmokne. Potom se nehodí k dalšímu zpracování, ale je z něj běžný komunální odpad.
Ano, máme obecní pracovníky a ti to mohou přece uklidit, což už mnohokrát udělali. Ale nedělejme z toho pravidlo a
chovejme se k veřejnému prostranství tak, jako by to bylo u nás doma.
Nechceme ale v žádném případě nikoho pokutovat. Ten, kdo se u kontejnerů takto chová, by si měl být vědom, že je
viděn a že jeho počínání není anonymní.
Kamery zabírají pouze nezbytný prostor u kontejnerů, nic víc. Jejich užívání má určité parametry a protože platí GDPR,
bylo jejich umístění a podmínky monitorování konzultovány s pověřenkyní pro ochranu osobních údajů.
A na závěr – děkujeme všem slušným občanům, kteří pravidla dodržují a věříme, že je jich většina.

S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE POMŮŽE MAS HŘÍBĚCÍ HORY
Od 14.června až do 31.srpna 2022 do 17.00 hodin je možné podat na krajský úřad ve Zlíně žádost o dotaci na výměnu
zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech. Prostřednictvím Zlínského kraje bude rozdělena celková částka
455 550 000 korun. S vyplněním žádost bezplatně pomohou zaměstnanci MAS Hříběcí hory, kteří doporučují :

„Využijte možnosti napsání žádosti o dotaci zdarma od MAS Hříběcí hory. Žádostí o
dotaci se k ničemu nezavazujete, pouze si blokujete finanční prostředky na výměnu
kotle na dobu 2 let. Pozor, předžádost, kterou jste posílali na kraj v roce 2021, není to
samé co žádost! Pokud podáte žádost, výměnu kotle můžete zrealizovat klidně až za rok,
nebo vůbec. Díky podání žádosti ale získáte dobu na rozmyšlenou, jaký zdroj případně
pořídíte, jestli čerpadlo, kotel. Kdo podá žádost do 31.8.2022, má jistotu, že pro něho peníze budou blokovány ještě dva
roky, popř. déle. Výjimka pro odložení sankcí za staré kotle, i když byla její platnost odložena o dva roky, skončí dříve než
dotace na kotle. Pokud nepodáte žádost o dotaci do 31.8.2022, ztratíte možnost získání dotace po ukončení výjimky ze
sankcí.“
Kontakt, kam se můžete obrátit: Marcela Kubíčková, Místní akční skupina Hříběcí hory, tel. 734 435 218.

NEŽ ZAČALY PRÁZDNINY
Konec školního roku je tady a my jsme se těch posledních pár týdnů s našimi děťátky užívali plnými doušky. První
společná akce byla besídka pro naše maminky. Děti se proměnily ve večerníčky a pro maminky si připravily krásné
vystoupení plné básniček a písniček. Navštívili jsme včelaře pana Mikulenku a opět ochutnávali jeho med. Děkujeme za
pozvání a příjemně strávené dopoledne.
Letos jsme si užili tři autobusové výlety a jeden
vlakový. Autobusem jsme se podívali na Kostelany na
koníčky, do Kroměříže na naučnou stezku Barbořina,
kde jsme si potrénovali naše hlavičky při plnění úkolů
a také jsme navštívili naše kamarády v mateřské škole
v Lubné a s nimi jsme se vydali na vodnickou stezku
k lubenské přehradě.
Vláčkem jsme cestovali do Dobrotic do výcvikového
střediska psovodů. Rodičům Dominička děkujeme za
zprostředkování a ukázku výcviku psů.
Také jsme nezapomněli na naše tatínky a oslavili jejich
den zábavnými hrami plnými legrace.
Na Den dětí za námi přijeli kamarádi z Lubné a
společně jsme oslavili tento svátek spoustou her,
úkolů, soutěží a tance. Naše školní zahrada se
proměnila ve vodnický svět. Stavěli jsme hráze, čistili rybník, lovili ryby, věšeli pentličky a hledali ztracené dušičky.
Mezi těmito skvělými dny k nám do školky přijela nejedna pohádka a také nás navštívili lesníci, kteří nás naučili spoustu
užitečných věcí. Velkým zážitkem pro nás byl zážitkový stan s kosmickým programem.
A na závěr tohoto školního roku jsme společně strávili odpoledne na zahradní slavnosti, kde jsme se rozloučili s našimi
pěti předškoláčky. Tato akce je vždy velmi dojemná a emotivní. Bude se nám po našich kamarádech stýskat. V září
udělají velký krok do života a my jim přejeme, ať vykročí pravou nohou a zažívají plno úspěchů.
Tímto také děkujeme rodičům za spolupráci a za to, co pro nás připravili. V září se těšíme na pět nových kamarádů.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny plné pohody a společných chvil.
Pedagogický kolektiv MŠ

JAK POKRAČUJE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE STÁTNÍ SILNICE V OBCI
V loňském roce jste se ve zpravodaji dočetli, že obec společně s ŘSZK vypsala výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci státních silnic v obci. V Bařicích je to celý hlavní tah ve směru Těšnovice-Střížovice a úsek
od Velkých Těšan, ve Velkých Těšanech úsek od hřbitova ke kapličce. Celkem se jedná o 1,5 km cesty. Náklady za vlastní
silnici nese ŘSZK, obrubníky a „vše za nimi“ jde na náklady obce. Toto se týká odvodnění, dešťové kanalizace,
parkovacích ploch, úpravy autobusových zastávek atd. S touto akcí jde současně záměr E.GD přeložit elektrické vedení
do země, konkrétně od křižovatky u č. 23 v Bařicích směrem k ulici pod vodojemem. Akce bude koordinována s investicí
VaKu Kroměříž – výstavba čistírny odpadních vod. Oproti dlouhodobému záměru vybudovat jednu čistírnu
s přečerpáváním z jedné obce do druhé, bude pro každou obec samostatná čistírna. Stávající kanalizační výusti budou
podchyceny a svedeny na ČOV. Na základě provedeného kamerového monitorování bylo zjištěno, že kanalizace je
v dobrém stavu, kompletní výměna kanalizačního potrubí není nutná, pouze v místech, kde by byl během rekonstrukce

zjištěn havarijní stav, případně bude využita bezvýkopová technologie. Kanalizace je uložena v hloubce jeden metr a to
je podle vyjádření projektanta hloubka nedostatečná, protože během hutnění podloží může dojít k poškození. Zároveň
přeložka kanalizace do větší hloubky je nereálná, protože potok je plytký a splaškové vody by musely být na čistírnu
hnány čerpadlem, což by navyšovalo náklady za čištění vod a tyto náklady by se odrazily na výši stočného.
Je pravdou, že ledasco doposud fungovalo bez problémů, ale v tu chvíli, když se začne s takovouto přípravou, je nutno
dodržovat aktuální normy a předpisy a mnohdy se zdá, že snad ani není možné toto všechno dodržet. To už je ovšem
úkol pro projektanta, aby vhodné řešení našel.
Harmonogram prací předpokládá dokončení projektové přípravy ČOV v roce 2024. Z velké části bude využitá projektová
dokumentace z r. 2010, zpracovaná ing. Mlčochem. Pokud by se podařilo tuto akci zrealizovat r. 2025, cca rok poté by
teprvé následovaly práce na silnicích. V tomto případě bude nutný souběh investic jak ŘSZK, tak obce. Tyto termíny jsou
opravdu pouze hrubým odhadem. Příkladem je čtyřicet stavebně povolených akcí ŘSZK, jejichž zrealizování se, při stále
stoupajících cenách za stavební práce a stejném objemu financí na investice, odsunuje.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
V sobotu 24.dubna se konečně po půl roce konalo plánované vítání našich nejmenších občánků.
Přivítali jsme : Maxmiliána Pechala z Bařic, Petra Kláska, Emilii Ředinovou a Petra Valacha – tyto všechny z Velkých
Těšan. Každému z dětí se dostalo individuálního přivítání s kulturním programem. Finanční dar a dar věcný převzali
rodiče. Přejeme rodičům hodně radosti při výchově svých nejmenších.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI
Bařice
Josef Bureš
65 let
Anežka Burešová
85 let
Zdeněk Albert
65 let
Marie Dvořáková
65 let
Božena Dobroslávková 60 let
Marie Zlámalová
75 let

Velké Těšany
František Žůrek
Jaroslava Mikulenková
Eva Veselá
Jarmila Veselá
Jiří Haloda

85 let
65 let
85 let
60 let
75 let

POZVÁNKY
Taneční zábava se skupinou Motus - sobota 16.července od 20.00 hodin na výletišti v Bařicích. Zve SDH Bařice.
Posezení nejen se seniory – sobota 6.srpna od 15.00 na výletišti v Bařicích. K tanci a poslechu hraje
Nedakoňanka. Program bude obvyklý - módní přehlídka, divadelní vystoupení , tombola … Srdečně zve SDH
Bařice a Občanské sdružení rodičů Bařice.
Fotbalový turnaj starých pánů – sobota 20.srpna od 14.00 na hřišti v Bařicích. Na hřišti se utkají týmy FC Jasovce (SR),
FC Viktoria Kroměříž a TJ Kružík Bařice. Po turnaji, od 18.00 do 22.00 hodin, bude následovat posezení na výletišti
za poslechu cimbálové muziky Dubina. Občerstvení zajištěno (grilované sele, udírna).
Informační čtvrtletník Obce Bařice-Velké Těšany. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází čtvrtletně v nákladu 190
výtisků, zdarma. Vydává: Obec Bařice-Velké Těšany, Bařice 8, 767 01 Kroměříž, IČ 00287024. Číslo 2/2022. Vychází 30.6.2022. Za
obsah odpovídá Věra Halamová, starostka obce, mobil 724 184 271, email:starosta@barice-velketesany.cz. Evidenční číslo MK ČR
19931.

OBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek 23.září 2022 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 24.září 2022 od 8.00 do
14.00 hod.
Volební místnost okrsku č. 1 – Bařice bude v přízemí obecního úřadu, pro okrsek č. 2 – Velké Těšany v patře mateřské
školy.
Pokud má někdo zájem o členství ve volební komisi, má možnost se přihlásit na obecním úřadě. Strany, které jsou
zaregistrované do voleb, mohou do 24.srpna delegovat člena a náhradníka do volební komise. Pokud po tomto termínu
zůstanou v komisi neobsazená místa, může je starosta dojmenovat.
Protože se v našem okrsku konají tentokrát i volby do senátu, bude účast v komisi dvoukolová.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO SE V NAŠÍ OBCI VYBUDOVALO ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
R.2019
Rekonstrukce komunikace ve Velkých Těšanech od kapličky k točně
Zpracování projektu na posílení tlaku na vodovodní síti v Bařicích
Odkoupení vodovodního řádu ve Velkých Těšanech

4.502.000 Kč
156.000 Kč
298.000 Kč

R.2020
Rekonstrukce výletiště v Bařicích
Předláždění dvora v mateřské školce
Úprava zahrady v mateřské školce
Výsadba polních cest ve Velkých Těšanech
Úprava hřbitova Velké Těšany, urnová místa
Doplnění herních prvků na dětských hřištích v obou obcích
Schodiště na hřbitov v Bařicích
Nové webové stránky obce
Chodník ve Velkých Těšanech ve „Vládní ulici“

1.592.000 Kč
611.248 Kč
568.459 Kč
161.407 Kč
97.905 Kč
275.462 Kč
59.496 Kč
36.300 Kč
738.549 Kč

R. 2021
Úprava hřbitova Bařice, lavičky, výsadba, ošetření stromů
Odkup budovy bývalé Jednoty ve Velkých Těšanech
Rekonstrukce bývalé školy v Bařicích na bytový dům
Chodník v ulici pod vodojemem, Bařice
Dotace na pracovní místo z Úřadu práce

49.335 Kč
1.500.000 Kč
17.258.117 Kč
568.000 Kč
66.500 Kč

R. 2022
Prodloužení vodovodu v Bařicích, 1.etapa
Splátka úvěru na předfinancování rekonstrukce bývalé školy
Dotace na pracovní místo z Úřadu práce

1.042.000 Kč
7.100.000 Kč
66.500 Kč

Toto je pouze orientační přehled výdajů. Celá řada položek je pro voliče často „neviditelná“ – právní služby, další platby
za projektové dokumentace a za stavební povolení – což jsou nemalé částky a jsou viditelné až v době, kdy dochází
k realizaci. Každá příprava projektu je dlouhodobá záležitost, na roky. Stavební zákon je stále složitější, vydání povolení
stále delší a komplikovanější. Příprava složitějšího projektu může trvat i celé volební období. Jedná se o neviditelnou a
mnohdy často složitější část celé akce.

Přehled získaných dotačních prostředků

Název akce

Rok poskytnutí dotace

Výše dotace

Cesta od kapličky k točně, Velké Těšany, 1.etapa

2019

1.787.000 Kč

Cesta od kapličky k točně, Velké Těšany, 2.etapa

2019

1.154.808 Kč

Rekonstrukce výletiště, Bařice

2020

1.020.000 Kč

Výsadba polních cest, Velké Těšany

2020

161.407 Kč

Úprava zahrady MŠ, Velké Těšany

2020

456.415 Kč

Doplnění prvků na dětských hřištích

2020

188.393 Kč

Odkup budovy bývalé Jednoty, Velké Těšany

2021

793.000 Kč

Rekonstrukce bývalé školy v Bařicích,
1.platba dotace
Rekonstrukce bývalé školy v Bařicích,
2.platba dotace
Celková částka za období 2019-2022

2021

2.764.927 Kč

2022

4.142.810 Kč
12.468.760 Kč

Jak byly podporovány místní spolky
2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

50.000,-

50.000+15.000 na
oslavy - vráceno

50.000

50.000,-

TJ Velké Těšany

65.000,-

50.000+15.000 na
oslavy - vráceno

50.000 (z toho
23.000 vráceno
na účet,
nedočerpáno)

SDH Bařice

40.000,-

50.000

50.000

73.000
(50.000 +
dočerpání
prostředků z
loňského roku)
50.000

SDH Velké Těšany

44.500 Kč

50.000

50.000 Kč

50.000

Občanské
sdružení rodičů
Bařice
TJ Bivoj Bařice

Celkem : 799.500 Kč
Kromě toho je každým rokem pro spolky jakožto organizátory dětských akcí uvolněna částka 12.000 Kč
k úhradě nákladů za doprovodný program – vystoupení kouzelníka, zapůjčení skákacího hradu, atd.

