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Vážení čtenáři,
opět uplynuly tři měsíce od vydání našeho informačního čtvrtletníku, a tak se znovu můžete začíst do řádek
o dění v naší obci. Doba prázdnin a dovolených již pomalu končí a my věříme, že se vám podařilo načerpat
spoustu nových sil do dalších měsíců roku. Doufáme také, že při listování stránkami našeho zpravodaje se
počasí stále ještě letně usmívá a vy si v klidu můžete připomenout události, které se za více jak čtvrt roku v naší
obci uskutečnily. A že toho nebylo málo, dokazují následující řádky již šestého vydání informačního čtvrtletníku
v naší obci.
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem
čtyřikrát, pětkrát na pracovních poradách.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.5. 2008 ve Velkých Těšanech
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“) projednalo dlouhodobý úbytek dětí v Mateřské škole
ve Velkých Těšanech. Od 1.9.2008 bude do MŠ zapsáno pouze 11 dětí, což je o dvě děti méně než dolní hranice
stanovená zákonem. ZO odsouhlasilo povolení výjimky z počtu zapsaných dětí v MŠ s tím, že Obec Bařice –
Velké Těšany se zavazuje nést zvýšené náklady na zajištění vzdělávacích služeb.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.6. 2008 ve Velkých Těšanech
ZO bylo seznámeno se zprávou finančního výboru za I. čtvrtletí roku 2008. Od 1.1. do 31.3.2008 bylo
z rozpočtu obce proinvestováno celkem 754 313,- Kč, což je celkem 18,3% ročních rozpočtových příjmů.
Veškeré výdaje směřovaly do provozních záležitostí obce.
ZO schválilo záměr prodeje stavebního pozemku č. 1186/7 (ve VT nad Vojtáškovým) potencionálnímu zájemci
za cenu 150 Kč/m2. Při prodeji stavebního pozemku budou upřednostněni zájemci z řad občanů naší obce, avšak
jen v termínu do 30.11.2008, poté bude pozemek nabídnut i ostatním zájemcům.
Zveřejněn bude i záměr prodeje části bývalé školní zahrady v Bařicích za cenu 70,- Kč/m2.
Občané byli seznámeni se zprávou o činnosti zastupitelstva obce Bařice – Velké Těšany od minulého veřejného
zasedání. V průběhu jarních měsíců byly v obou místních částech vybudovány odstavné plochy na kontejnery
určené na tříděný odpad (cena stavebních prací a materiálu činila cca 82 tis. Kč). Upraveno bylo veřejné
prostranství u kříže na křižovatce v Bařicích, proběhla výměna oken na obecním úřadě (v částce cca 103.000,Kč), vč. výměny a opravy světel v zasedací místnosti (cca 7.000,- Kč). Provedeno bylo obložení stropu
sádrokartonem v budově obecního úřadu v Bařicích (cca 29 tis. Kč).
Ve Velkých Těšanech byly vykoupeny pozemky od čtyř soukromých vlastníků v místě požární nádrže.
Během následujících měsíců budou provedeny opravy třech památných křížů.
Přítomní občané upozornili na malou účast některých obecních zastupitelů na jednáních naší obce. Dále se
občané zajímali o připravované investiční záměry obce a upozornili na jejich pomalý průběh.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 03.07.2008 ve Velkých Těšanech
ZO projednalo návrh nájemní smlouvy, kterou předložila společnost REN Power CZ, a.s.. O pronájem bývalého
vojenského areálu za účelem vybudování fotovolatické elektrárny projevily zájem i další společnosti. Společnost
Buzzing Lines s.r.o. a společnost Hi-Tech Solar, s.r.o., která nabídla dvojnásobnou finanční částku než
předchozí dvě společnosti. ZO uložilo starostce přizvání společnosti Hi-Tech Solar k jednání se zástupci obce.
ZO bylo informováno o přípravě veřejného projednávání územního plánu na obecním úřadě v Bařicích. Výkresy
ke změně územního plánu obce zhotovil Ing. Krouman, cena za zhotovení činila cca 27 tis. Kč. Vzhledem
k tomu, že jedna ze změn územního plánu byla vyvolána výhradní potřebou soukromých osob, bude obec Bařice
– Velké Těšany dle ust. § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, požadovat
úhradu částky 1.058,- Kč po panu Běhalovi a panu Albertovi.
Manželé Tomanovi předložili žádost o připojení své budoucí stavby na pozemku č. 1347/14 a 1375/23 ve
Velkých Těšanech k vodovodnímu řádu. Současně požádali zastupitelstvo obce o povolení k překopu místní
komunikace za účelem uložení inženýrských sítí. Souhlas byl manželům Tomanovým udělen s tím, že překop
komunikace nesmí trvat déle než 7 dnů.
ZO projednalo písemnou žádost pana Josefa Zavadila o umístění dopravního zrcadla v místě výjezdu z lokality
Úvoz ve Velkých Těšanech. Projednána byla i ústní žádost pana Josefa Smolinky o pronájem prostor v prvním
patře MŠ ve Velkých Těšanech za účelem provozování kadeřnictví.
ZO bylo informováno o bezúplatném převodu hasičského vozu zn. Avia z majetku Hasičského záchranného
sboru ve Zlíně do majetku obce Bařice – Velké Těšany. Hasičské vozidlo není způsobilé k přepravě členů
zásahové jednotky a přepravě hasičského zařízení. Obec Bařice – Velké Těšany musí zajistit celkovou
přestavbu vozidla a případné stavební úpravy požární zbrojnice.
ZO bylo informováno o probíhajících opravách v Mateřské škole ve Velkých Těšanech. Jedná se o drobné
opravy vnitřního zdiva, malířské práce a opravy odpadů. V nejbližších měsících bude provedena i oprava
nadstřešní části komínů.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 22.07.2008 ve Velkých Těšanech
ZO projednalo znění nájemní smlouvy se společností REN POWER CZ, a.s. Jednání se zúčastnili zástupci
nájemce, paní Rychtaříková a pan Zavřel. Ze strany ZO byla navržena částka vyšší o 100.000,- Kč než nabízela
společnost REN POWER CZ, a.s. za pronájem plochy 11 ha a příplatek 50.000,- Kč za každou další
instalovanou megawatu výkonu elektrárny. Projednávána byla i následná výsadba stromů za zeleň, která bude
výstavbou fotovoltaické elektrárny zlikvidována.
ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy se společností VAK, a.s. o spolufinancování projektové dokumentace
na realizaci čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“). Společnost VAK, a.s. poskytne příspěvek ve výši
312 000,- Kč s tím, že realizace ČOV proběhne do 5 let od podpisu této smlouvy. Dotaci na projektovou
dokumentaci poskytl i Zlínský kraj, a to ve výši 211.000,- Kč. Obec Bařice – Velké Těšany tedy z uhrazené
částky 780 tis. Kč za projektovou dokumentaci k ČOV obdržela souhrnné dotace ve výši 67% celkových
uznatelných nákladů.
ZO projednalo návrh rozpočtového opatření o přerozdělení volných finančních prostředků z výše uvedených
dotačních titulů. Na opravu kříže a střechy na kapli v Bařicích bude vyčleněno 85.000,- Kč, na opravu komínů
na Mateřské škole ve Velkých Těšanech bude určeno 100.000,- Kč, na přestavbu hasičského vozidla ve Velkých
Těšanech 50.000,- Kč a na nákup dvou zpomalujících retardérů do ulice Chobot v Bařicích bude použito
35.000,- Kč. Zbylá částka (cca 510.000,- Kč) bude dle předložených cenových nabídek proinvestována na
úpravu chodníků ve Velkých Těšanech.

PŘESUN KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VE VELKÝCH TĚŠANECH !!!
V průběhu měsíce července byly kontejnery na tříděný odpad přemístěny z místa na návsi na nové sběrné místo
za sokolovnou. Odstavná plocha za sokolovnou prošla stavebními úpravami, včetně vydláždění a zpevnění
příjezdové komunikace. Původní místo na návsi bude po odstranění panelů určeno k výsadbě veřejné zeleně,
předláždění a vybudování nové části chodníku.

OPRAVA TŘECH PAMÁTNÝCH KŘÍŽŮ V NAŠÍ OBCI
Od jarních měsíců probíhá v naší obci oprava třech památných křížů (u
Zavadilového ve Velkých Těšanech a na hřbitovech v obou obcích). Opravy
křížů probíhají za finančního přispění Zlínského kraje. Kovová část kříže u
Zavadilového je demontována a opravy probíhají přímo v restaurátorské dílně.
Oba kříže na hřbitovech budou odborně vyčištěny a porcelánové oválky, tam
kde chybí, doplněny. Z důvodu značného poškození nápisů na bařickém kříži
zvolil restaurátor variantu nahradit některé části vsazenou pískovcovou deskou.

Celkové náklady na opravu křížů činí
135.664,- Kč. Zlínský kraj poskytl
dotaci ve výši 40.000,- Kč.
kříž u Zavadilového

39.165,- Kč (dotace 20 tis. Kč)

kříž na hřbitově ve VT

46.830,- Kč (bez dotace)

kříž na hřbitově v BA

49.669,- Kč (dotace 20 tis. Kč)

TIPY NA VÝLETY
NAVŠTIVTE ROZHLEDNU NA NEJVYŠŠÍM VRCHOLU CHŘIBŮ
Nevíte, co podniknout o volném víkendovém dnu? Vypravte se do chřibských lesů a
dopřejte si cyklistický či pěší výlet na rozhlednu Brdo.
Rozhledna BRDO je první kamenná rozhledna, která byla postavena v České republice
po více jak 70-ti letech. O její výstavbu se zasloužilo Sdružení pro podporu místních
iniciativ Chřiby, které se skládá z devíti obcí. Mezi ně patří i obec Bařice – Velké Těšany.
Rozhledna stojí na nejvyšším vrcholu Chřibů a je vysoká 23,90m. Nahradila původní,
20m vysokou dřevěnou rozhlednu, která v 70. letech dosloužila. Z rozhledny můžete
dohlédnout na Roháče, Malou Fatru, Jeseníky a samozřejmě Beskydy, Vsetínské vrchy a
Malé či Bílé Karpaty.

PROHLÍDKA VĚTRNÉHO
MLÝNA VE VELKÝCH
TĚŠANECH
Navštívili vás známí, kamarádi či
rodina a nevíte jaký program pro ně
na nedělní odpoledne připravit?
Vypravte se k větrnému mlýnu a
prohlédněte si mlynářskou techniku
v interiéru mlýna.

K rozhledně se můžete vypravit z rozcestí na Bunči, kde ponecháte zaparkovaný automobil.
Z Bunče na nejvyšší vrchol Chřibů vede turisticky značená cesta v délce 3,5 km. Zdatnější
cykloturisté se mohou na Brdo vypravit přímo z naší obce po trase Velké Těšany – Vrbka –
Tabarky – Kostelany – Bunč – Brdo.

Provozní doba rozhledny Brdo:
duben, září, říjen: sobota – neděle 10:00 – 16:00
květen, červen: středa – neděle 10:00 – 16:00
červenec, srpen: středa – neděle 10:00 – 19:00

Otevírací doba větrného mlýna:
V sezónu, tj. duben – září:
úterý – pátek
sobota – neděle

17 – 19 hodin
9 – 12 a 13 – 17 hodin

TIPY NA VÝLETY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE BAŘICE – VELKÉ TĚŠANY
Hledáte zajímavé tipy pro své výlety v okolí Bařic a Velkých Těšan? Pak právě pro vás je na webových stránkách vytvořena
nová rubrika, ve které najdete spoustu inspirací pro putování v nádherné turistické oblasti Chřibů.

Oprava údajů z minulého čtvrtletníku :
V minulém vydání informačního čtvrtletníku byl zvolen mylný systém propočtu hrubého finančního výnosu z realizace fotovoltaické elektrárny. Při plánované roční
výrobě přibližně 1000 kWh z jednoho instalovaného kW budou v alespoň prvním roce tržby severočeské společnosti činit necelých 40 mil. Kč. Redakce čtvrtletníku se
tímto za chybně uvedené údaje omlouvá!

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 26.4.2008 byla na obecním úřadě v Bařicích přivítána
v rodinném kruhu svých nejbližších do života naše nejmladší
občanka Nela Vojtášková z Velkých Těšan. Rodině byl předán
finanční dar a pamětní list. O slavnostní program se zasloužily
naše nejmenší děti pásmem básniček a písní.
Rodičům ještě jednou blahopřejeme a Nelince přejeme šťastné
vykročení do života.

NÁLEZ V BAŘICKÉ KAPLIČCE
Sté výročí kapličky v Bařicích bude důvodem k oslavě v příštím
roce. Nejen tato skutečnost je důvodem k provedení oprav kříže
a části střechy. Naklánějící se kříž už musel být z
bezpečnostních důvodů odstraněn a velkým překvapením byl
nález, který schránka v dolní části kříže ukrývala: Mince
z období let 1804 - 1902 a listinu psanou v roce 1909 tehdejším
obecním zastupitelstvem.

DEN DĚTÍ VE VELKÝCH TĚŠANECH
V sobotu 21.června se na hřišti u sokolovny konal tradiční
dětský den, který nabídl dětem spoustu her, zábavy a zážitků.
Dětské sportovní odpoledne si ani letos nenechaly ujít desítky
rodičů s dětmi. Děti netrpělivě očekávaly zahájení „svého dne“ a
odpoledne se s nadšením vrhly do plnění řady soutěžních
disciplín. K nejoblíbenějším patřilo skákání v pytli, vyfukování
bublin a malování křídou. Zajímavé bylo sledovat i turnaj ve
volejbale, jehož účastníci podali velmi dobré sportovní výkony.
Úspěch u dětí měli i malíři, kteří kreslili dětem jejich vlastní
portréty. Velkou radost udělala dětem také projížďka hasičským
vozem a večerní diskotéka.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizačních přípravách
a zabezpečení celého soutěžního odpoledne!

OBNOVA ČINNOSTI LETNÍHO KINA
Mnozí si ještě pamatují provoz letního kina v Bařicích, které
svou činnost ukončilo na přelomu 80. a 90. let. Někteří z
nadšenců, kteří se na jeho provozu podíleli, se z určité
nostalgie rozhodli alespoň zkušebně provoz na zbývající dobu
prázdnin obnovit.
Přijďte se podívat a zavzpomínat, vy, kteří si tuto dobu
pamatujete. I vy mladší, kteří už nevíte, jakou atmosféru letní
kino přinášelo.
Program:

Sobota
Pátek
Sobota

16.8.
22.8.
30.8.

21.00 Jedna ruka netleská
21.00 Účastníci zájezdu
20.30 S tebou mě baví svět

POHÁDKOVÝ LES

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ V NOHEJBALE

Přípravy letošního 8. ročníku Pohádkového lesa komlikovalo
nepříjemné deštivé počasí. Přesto sobota 24. května začala
slunečným počasím, které vydrželo po celý následující víkend,
takže čtyři stovky účastníků si prošlo všech šestnáct stanovišť
se sluníčkem v zádech. Princezna ze mlejna s domácími
buchtami, Čtyřlístek, Mrazík, Popelka, Víly a všichni ostatní
přinesli radost hlavně těm nejmenším účastníkům.

Celkem osm tříčlenných týmů se v sobotu 5.7. ve Velkých
Těšanech zúčastnilo prvního ročníku turnaje “O pohár
tělovýchovné jednoty“. Jednotlivá soutěžní družstva tvořili nejen
místní nohejbaloví nadšenci, ale i hráči z okolních obcí
nejrůznějších věkových kategorií. Celkem se ve dvou
čtyřčlenných skupinách odehrálo čtyřiadvacet vyrovnaných
zápasů, které se hrály na dva vítězné sety. Dramatické rozuzlení
celého sportovního dne na hřišti za sokolovnou přineslo
očekávané play off, ze kterého vzešly dva nejlepší týmy turnaje.
Družstvo z Bařic nakonec podlehlo ve vyrovnaném finálovém
střetnutí hráčům z Kroměříže. Z bronzové medaile se radoval
domácí tým ve složení Marcel Vojtášek, Petr Ředina a Marek
Juříček.

FOTBALISTÉ ZÁŘILI NA TURNAJÍCH
Těšanští fotbalisté se pravidelně účastní řady fotbalových
turnajů v okolních obcích. K nejoblíbenějším patří "Memoriál
Jardy Dřímala" v Soběsukách. Po dvou triumfech z let
předchozích obsadili letos naši hráči z týmu FC Zapletal celkové
páté místo z jedenácti zúčastněných týmů.

Uzávěrka zpravodaje č. II/2008 je 08.08. 2008, 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.

