Informační čtvrtletník
Obce Bařice-Velké Těšany
2/2020
Vážení občané,
minulý zpravodaj byl velmi strohý, obsahoval jen informace, které byly bezpodmínečně nutné v té nečekané době. Proto
je dnešní číslo o to obsáhlejší a určitě vám přinese i pozitivní informace jako důkaz toho, že i naše obec se vrací do
starých kolejí a že se společenský život opět rozjíždí.
Pořád sice platí nějaká omezení, ale pokud budou nějaké akce, určitě je podpořte svou účastí. Společenské izolace už
bylo dost. Doposud jsme ani nepřivítali naše nejmenší občánky, kterých se za poslední půlrok narodilo už šest. Tak
doufejme, že tento nedostatek brzy doženeme a příští zpravodaj vás o tom bude informovat.
Přejeme všem pěkné léto, ani s teplotními rekordy, ani tak deštivé jako doposud. Tak akorát. A dětem pěkné prázdniny, i
když si volna užily už dost a pro některé už představa volných dní ztrácí své kouzlo.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
20.1.2020 – Žádosti spolků o finanční prostředky na rok 2020 byly schváleny následovně : všem spolkům rovným dílem
po 50.000 Kč a oběma TJ, které na letošní rok plánovaly oslavy kulatého výročí založení, po 15.000 na pořádání těchto
oslav. Celkem tak bylo spolkům rozděleno 230.000 Kč. TJ Velké Těšany bylo poskytnuto navíc 20.000 Kč na zakoupení
stolů do sokolovny, jako příspěvek k jejich 23tisícům. Na základě žádosti TJ Bivoj Bařice o zakoupení nové traktorové
sekačky z důvodu častých oprav bylo rozhodnuto o zakoupení sekačky do majetku obce, protože i stávající obecní stroj je
starý deset let a je zřejmé, že bude časem nutné řešit i tento problém. Tato sekačka bude sloužit jak obci, tak k sečení
fotbalového hřiště (zakoupeno v dubnu nákladem 170.000 Kč).
Byl schválen nový řád veřejného pohřebiště včetně ceníku za užívání hrobových a urnových míst. Ceny zůstávají beze
změny - 10Kč/m2/rok a hrobové místo 20Kč /m2/rok za urnové místo. ZO schválilo podání žádosti o dotaci na akce :
- Rekonstrukce výletiště v Bařicích z Programu obnovy venkova Zlínského kraje, dotační program DT4,
- Úprava zahrady mateřské školy ze SFŽP – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy,
- Doplnění herních prvků na dětských hřištích – z programu Ministerstva pro místní rozvoj (Podpora obnovy a rozvoje
venkova).
17.2.2020 – schválení smlouvy s Povodím Moravy o údržbových pracích v době zvýšených průtoků. Byla schválena
příkazní smlouva s Violette Olomouc na provedení výběrového řízení na rekonstrukci budovy bývalé školy v Bařicích.
Bylo přikročeno k majetkovému vypořádání pozemků ve Velkých Těšanech, mezi obcí a soukromými osobami. Jednalo se
o případy, kdy hranice mezi pozemky v terénu neodpovídala skutečnosti. Starostka informovala o podané žádosti na
SFŽP (úprava školní zahrady). Žádost byla úspěšná a bude nutné vybrat dodavatele. Byl předložen projekt na úpravu
hřbitova ve Velkých Těšanech, který zahrnuje vykácení stromů u zadní stěny hřbitova, tak aby vzniklo místo pro dvanáct
urnových hrobů. Tyto práce byly provedeny koncem března. Místo smrků byly zasazeny dvě okrasné jabloně.
V podzimních měsících budou vysazeny záhony cibulovin a umístěny nové lavičky místo stávajících.

18.5.2020 – byl schválen závěrečný účet obce za rok 2019. Obec v r. 2019 hospodařila s příjmy ve výši
10.487.200 Kč a výdaji v částce 10.255.700 Kč. Byl schválen hospodářský výsledek mateřské školy ve výši
213,08 Kč a jeho převod do rezervního fondu. Zastupitelé schválili výběr dodavatele na rekonstrukci zahrady
mateřské školy, firmu MIRIBEN Martinice a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.020.000 Kč z POV Zlínského
kraje na rekonstrukci výletiště. ZO bylo seznámeno s opakovaným požadavkem p. Tůmy na řešení pozemku
pod Becherbarem. Pozemek pod jeho budovou je stále v majetku obce. Aby zastupitelstvo mohlo vyvodit
z žádosti závěr, byla dohodnuta schůzka s prohlídkou budovy. K tomuto bodu se zastupitelstvo vyjádří na
příštím zasedání zastupitelstva. Určitě se najdou mnozí, kteří se o tuto problematiku zajímají a chtěli by si k tomu
stanovisko zastupitelstva poslechnout nebo k tomu sdělit svůj názor. Předpokládaný termín nejbližšího zasedání
zastupitelstva je v pondělí 17.srpna v 18.00 na obecním úřad v Bařicích.
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na www.barice-velketesany-cz/Úřední deska/Zápisy ze zasedání nebo v listinné
podobě v kanceláři obecního úřadu. Pořízený zápis je schválen na následujícím zasedání a pak teprve zveřejněn.

Oznámení a informace
Zdravotní středisko Kvasice oznamuje čerpání dovolené v týdnu od 29.6. do 4.7. Nutné případy ošetří doktorka
Stránská ve svých ordinačních hodinách. Současně oznamuje, že už platí standartní ordinační hodiny a své pacienty už
přijímá bez předchozího telefonického objednání.
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov proběhne v týdnu od 7.do 11.července. vybrané věci budou odvezeny
v týdnu po 13.červenci. Odevzdat můžete oblečení, obuv, bytový textil, lůžkoviny, nádobí, hračky a potřeby pro děti a
drobnou elektroniku. Tentokrát se nebudou brát knihy. Vše je uvedeno na plakátku na vývěskách a na internetových
stránkách.
Kalendáře Mikroregionu Kroměřížsko – na příští rok, pokud mikroregion schválí, bude opět vydán kalendář, který
dostanete zdarma do schránek. Letošní kalendář s historickými pohlednicemi byl hodnocen ve všech obcích velmi
kladně. Námět pro příští rok ještě není znám, ale padl už návrh na zajímavé pohledy na obec nebo činnost spolků.

Očkování psů v Bařicích se bude konat v sobotu 27.června v 9.00 hodin před obecním úřadem.
ZP Kvasicko oznamuje termín leteckého ošetření zemědělských pozemků. První termín proběhl 25.června,
druhý proběhne za 7-10 dní v závislosti na povětrnostních podmínkách. Postřik není nebezpečný pro člověka,
včely, zvířata a jiné necílové organismy. Více informací na webových stránkách obce.
Fotosoutěž MAS Hříběcí hory –odstartovala 15. června a potrvá do 31. srpna. Zapojit se do ní mohou děti i dospělí,
začínající i pokročilí fotografové. Soutěží se ve třech kategoriích – místa, dary a příběhy našeho regionu. Nejlepší snímky
z každé kategorie budou oceněny zajímavými a v některých případech i chutnými regionálními cenami.
Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na info@hribecihory.cz, připojte své jméno a příjmení, stručný
popisek toho, co je na snímku zachyceno, a místo pořízení. Každý soutěžící může poslat libovolný počet snímků.
MAS Hříběcí hory je sdružení obcí, spolků, zemědělců a jednotlivců, které působí v obcích jihozápadně od Kroměříže a
snaží se všestranně rozvíjet venkov. Podporuje kulturní akce a dodržování tradic, pomáhá drobným podnikatelům i
místním školám. Více informací najdete na www.hribecihory.cz.

…a trochu čísel
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Pohyb obyvatel v obci za rok 2019
Počet obyvatel k 1.1.2019 : 455
k 1.1.2020 : 457
celkem
ženy
muži děti do 15 let přistěhovaní
Odst
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zemželí
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2
8
6
81
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22
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1
2

Přehled odpadů za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 (v tunách)
Co jsme vyprodukovali …..
Rok Komunální Papír
odpad

Plasty Biologicky
rozložitelný
odpad
2018 77,59
3,470 4,629 0,630
2019 69,07
2,909 4,799 3,29
… a kolik nás to stálo
Rok
2018
2019

Komunální odpad Tříděný odpad
246.509 Kč
85.496 Kč
258.753 Kč
80.960 Kč

Velko
objemový
odpad
13,860
16,685

Plech Železo Sklo

Hřbitovní Nebezpečný Textil
odpad

0,310 0,940 4.185 4,540
0,700 5,540 4,667 7,180

Hřbitovní odpad Nebezpečný odpad
9.836 Kč
6.612 Kč
8.344 Kč
15.850 Kč

0,874
1,042

1,569
1,949

Sběrný dvůr
19.084 Kč
30.072 Kč

Z naší školky
Po dlouhém očekávání jsme mohli 25.května naši školku
opět otevřít. Školka byla uzavřená od 16.března kvůli
nemoci COVID-19.
I když znovuotevření školky je podmíněno zpřísněnými
hygienicko-epidemiologickými opatřeními, jsme velmi rádi,
že děti mohou opět naši školku navštěvovat. Je nám líto, že
akce, které jsme měli na poslední měsíce školního roku
naplánované, nemůžeme realizovat. Proběhlo jen focení
dětí na závěr školního roku. Tradiční rozloučení s našimi

budoucími školáky formou zahradní slavnosti také neproběhne. S dětmi, odcházejícími do základní školy, se rozloučíme
komorní formou. O dárky a jiná překvapení však děti nepřijdou. Do první třídy od nás letos odejde pět dětí a dalších šest
nových kamarádů mezi nás v září nastoupí.
Všem dětem i rodičům přejeme po náročném školním roce pohodové prázdniny a načerpání sil do nového školního
roku.
Vedení MŠ Velké Těšany.

Optická síť Bařice, Velké Těšany
Spolek cyrilek.net z.s. plánuje v obcích Bařice a Velké Těšany vybudování nové optické sítě pro vysokorychlostní přenos
dat. Samotná příprava projektu si vyžádala více než 4 roky, z toho však téměř 3,5 roku trvalo stavebnímu úřadu Kroměříž
pouhé vydání územního rozhodnutí. Mnozí občané také v minulosti podpořili projektový záměr podpisem petice.
Předpokládáme, že výstavba sítě by mohla začít v letošním roce, vyžádá si však některá dočasná omezení, neboť veškeré
rozvody optické sítě budou zakopány pod zem. Přípojky sítě budou připraveny ke všem domům v obou obcích, bude
však záležet na majitelích, zda-li si přípojku zavedou až do domu. Nová optická síť do budoucna zřejmě nahradí
bezdrátovou síť spolku cyrilek.net, jež nyní pokrývá obě obce, neboť kapacita a spolehlivost optické sítě je
mnohonásobně vyšší.
Spolek má v obou obcích rozsáhlou členskou základnu, také historie spolku je s obcemi spjata již od jeho založení. Nyní si
tedy mohou občané, sdružení ve spolku, vybudovat ve své obci nejmodernější komunikační infrastrukturu, obdobně jako
v některých okolních obcích, kde již výstavba probíhá.
S případnými dotazy k projektu se můžete obracet na e-mail: info@cyrilek.net.
Petr Krč, Nová Dědina

A jaké další akce ještě letos plánujeme….
V přípravě jsou nové internetové stránky od firmy Galileo Corporation. Naše dosavadní stránky, spuštěné v roce 2007
jsou sice stále pěkné a věřím, že pro mnohé občany trvalým zdrojem informací, ale za ta léta už bohužel nesplňují
všechny legislativní nároky, které jsou na ně kladeny. Od září začíná pro obce platit ustanovení zákona o přístupnosti
webových stránek a mobilních aplikací, které klade na vzhled stránek obcí určité požadavky, týkající se např. i velikosti
písma, barevného rozlišení, tak, aby byly uživatelsky přívětivé i pro hendikepované osoby. Totéž platí i pro stránky
mateřských škol. Tudíž jsme nuceni přistoupit ke změně, kterou vy jako uživatelé poznáte zřejmě na podzim. Naše školka
bude mít i nadále „svoje stránky“ vedené v rámci stránek obecních.
Chtěla bych vás tímto poprosit, komu se podaří udělat kdykoliv pěknou nebo zajímavou fotografii, znázorňující obec
nebo její okolí, o její zaslání. Abychom tak mohli aktualizovat i fotogalerie, týkající se vzhledu obce. Tyto fotografie se
mohou postupně střídat na titulní straně nových webovek.
Koncem června začne oprava dvora mateřské školy. Dosavadní popraskaný betonový povrch bude odstraněn a
nahrazen zámkovou dlažbou. Cena za provedení prací bude ve výši 500-600 tisíc Kč. Není totiž zřejmé, zda po odstranění
povrchu nebudou zjištěny závady na kanalizaci, které by si vyžádaly zvýšené náklady. Nasvědčuje tomu velká vlhkost ve
sklepních prostorách školky.
Zahrada mateřské školy bude během prázdnin přeměněna v přírodní zahradu s možností venkovní výuky. Zakázku
vysoutěžila firma MIRIBEN z Martinic. Cena celé akce je 577.071 Kč, z toho 464.160 činí dotace ze SFŽP. Zahrada bude
vybavena dřevěným nábytkem k venkovní výuce, interaktivními prvky - např. s námětem Rozpad odpadků v přírodě,
Stopy zvířat, Poznáváme hmyz. Záhonky poslouží k pěstování bylinek, zeleniny a trvalek, přibude nášlapový chodník,
bylinková spirála, budky a krmítka, ježkovník… Během prázdnin bude vše připraveno tak, aby po zahájení školního roku
mohly děti spolu s rodiči provést výsadbu a následně se o ni i samy staraly.
V polovině června byly na obě dětská hřiště umístěny nové šplhací
sestavy. Na jejich pořízení byla podána žádost o spolufinancování
z Ministerstva pro místní rozvoj, ale o případném poskytnutí či
zamítnutí dotace nemáme zatím informaci. Cena jedné šplhací sestavy
je 114.538 Kč včetně dopadové plochy. Dopadová plocha je tvořena
zatravňovacími deskami, které dokážou tlumit pád až ze tří metrů.
Tyto gumové desky jsou podloženy plastovou sítí, umístěnou na
rovném travnatém povrchu. Desky se spojí do sebe a upevní v zemi
plastovými kolíky. Tráva tabulemi proroste, takováto dopadová plocha
se seče sekačkou a nemá žádné další nároky na údržbu. Kromě šplhací
sestavy je ve Velkých Těšanech umístěna nová trojhrazda a v Bařicích

bude po přípravě povrchu osazen venkovní ping pongový stůl.
Pokud finanční stránka dovolí, bude v pozimních měsících předlážděn chodník ve Velkých Těšanech od č. 57 po č. 27.
V tom případě bude možné si opět požádat o odkoupení dlaždic. Přednost budou mít žadatelé, před jejich domy se
dlažba nachází. Není možné si dlažbu vytrhat bez předchozího souhlasu obce. Dlažbu bude možné odstranit až
bezprostředně před zahájením akce, aby se nestalo, že chodník pak bude úplně neschůdný.
V Bařicích by bylo možné předláždění chodníku v ulici pod vodojemem a to v příštím roce. Velká část tohoto chodníku
od č. 72 po č. 81 je zcela nebo z části na soukromých pozemcích. Majitelé byli osloveni s žádostí o odkoupení těchto
úseků, takže v nejbližší době bude vypracován geometrický plán a dojde k majetkovému vypořádání s vlastníky. Dřív než
bude chodník majetkově v pořádku, oprava neproběhne.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, týkajících se přestavby bývalé školy v Bařicích
na bytový dům. Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět firem, ale je zatím známo, že další čtyři ještě projevily o zakázku
zájem. Soutěž, protože se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, probíhá výhradně elektronicky a to prostřednictvím
Národního elektronického nástroje. To znamená, že jak komunikace, např. dotazy týkající se zadávací dokumentace, tak i
„podání“ a „rozlepení“ obálek, to vše je výhradně elektroniky. Předpokládaný termín, kdy budeme znát vítěze, je
v srpnu a pokud bude podepsána smlouva o dílo, bude možné na podzim práce zahájit. Termín na dokončení díla je
dvanáct měsíců. Pro práce na fasádě platí omezení v době duben – srpen, v době hnízdění rorýsů, kteří zde už dlouho
mají své bydliště. Po tuto dobu je možné dělat práce ve vnitřních prostorách.
O tom, zda se nám všechny tyto akce, na které jsme si ve schváleném rozpočtu vyčlenili peníze, podaří zrealizovat, ukáže
až konec roku. Určitě slýcháte v těchto dnech z médií, že stát vzal obcím peníze na kompenzaci ušlých příjmů
samostatně výdělečně činným osobám. Mnohé obce už přesně vyčíslují, od kterých akcí budou muset ustoupit, protože
je nebudou mít z čeho financovat. Podle našeho názoru je zatím předčasné dělat jakékoliv závěry. Je pravdou, že příjmy
za květen letošního roku byly nižší ve srovnání v květnem loňským a že zpomalení ekonomiky v době pandemie rozpočty
obcí určitě poznamená. Ale v jaké míře skutečně, to uvidíme až na konci roku. Naše obec hospodařila vždy s přebytkem a
máme na účtu částku uspořenou v předchozích letech, tak prozatím se držíme toho, co jsme si na letošní rok
naplánovali. Což nevylučuje to, že za pár měsíců bude náš náhled na situaci jiný a budeme se tomu muset přizpůsobit.
REKONSTRUKCE VÝLETIŠTĚ V BAŘICÍCH BYLA DOTAČNE PODPOŘENA ZLÍNSKÝM KRAJEM
Areál na výletišti v Bařicích procházel od února zásadní rekonstrukcí. Práce byly zahájeny výměnou oplocení a obou bran
od hasičské nádrže. Budovy bufetu a skladiště se dočkaly nové
střechy, která částečně zastřešuje i prostor před budovami a
spojuje je tak v jeden celek. Celý takto zastřešený venkovní
prostor je nově vydlážděn. Opět je tak rozšířena možnost
využívat areál i v případě méně příznivého počasí.
Ve skladišti jsou nové stropy a dlažba. Sociální zařízení je
vybaveno novými obklady, přepážkami, zařizovacími předměty.
Součástí projektu je jímka na odpadní a dešťové vody. Celková
cena akce byla vyčíslena na 1.457.657 Kč. Dotace od Zlínského
kraje činí 1.020.000 Kč, spolupodíl obce je 437.657 Kč. Práce
provedla firma ELEKTRON ZLÍN, s.r.o. Slušovice.

Fotbalové okénko
Vážení sportovní přátelé, fanoušci Bivoje
Nelze začít jinak, a věřím, že většina z vás je již na to sousloví alergická, než koronavirovou krizí, která zasáhla do našich
životů s takovou rychlostí, že by se i Usain Bolt styděl. A postihla nejen naše běžné životy, ale i ty sportovní. Ze dne na
den byly zrušeny veškeré sportovní a kulturní události, což v souvislosti s TJ BB mrzí o to víc, že letošní jarní část soutěže
se měla nést v duchu oslav 80 let od založení místního spolku, která měla vyvrcholit oslavami. Bohužel, nic z toho se
neuskutečnilo a po dvou zimních přípravných zápasech si fotbalisté na pár měsíců od fotbalu odpočinuli. A z důvodu
nedohrání soutěže zůstaly v platnosti výsledky po podzimní části. TJ BB skončil s 11 body na 9. místě z 12 ti možných.
Bohužel po odhlášení týmu Šelešovic a anulování jejich výsledků je konečné umístění TJ BB 10. místo s 8 mi body a skóre
20:43, což je, a řekněme si to na rovinu, úspěch. Fotbalisté se již pomalu začínají chystat na sezonu další, začíná se
roztáčet kolo přípravných zápasů. Ten první ještě kvůli deštivému počasí odehrán nebyl, ale již teď se můžete těšit na ty

další. Zde jsou zatím domluvené zápasy. Uvedené časy a data berte prosím s rezervou, ještě se může leccos
změnit.28.6.NEDĚLE 16:00 BAŘICE : KOMÁRNO; 5.7. NEDĚLE 16:30 BAŘICE : ZÁŘÍCÍ; 12.7. NEDĚLE 15:00 TROUBKY :
BAŘICE; 19.7. Neděle 16:30 KOMÁRNO : BAŘICE; 8.8. SOBOTA 16:30 BAŘICE : HLINSKO pod HOSTÝNEM.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť a koronaviru navzdory Vít Šindler

Rozmohl se nám tady takový nešvar a ne jeden. A všechny jsou předmětem stížností a připomínek občanů.
Hlučné činnosti o nedělích – hned pro začátek upozorňuji, že obecně závaznou vyhlášku, která by toto upravovala, obec
nemá. Byla zrušena před dvěma lety. Jsou tady proti sobě dvě skupiny občanů : Jedni argumentují tím, že mají v týdnu
pracovní dobu takovou, že večer po příchodu z práce nestíhají, sečení nevyjímaje a tak jim logicky na práci venku zbývají
jen dva víkendové dny. Druhá skupina uznává neděli bezvýhradně jako den klidu a nechápe, proč by jim zvuk pily a
sekačky měl obohacovat nedělní dopoledne nebo oběd. Dá se pochopit, že někdy někomu pro to, aby si udělal práci,
nestačí jenom sobota. Ale to není důvodem, aby se pravidelně od mnoha domů v neděli v poledne (a v některých
případech výhradně) ozývala pila a sekačka. Naši předkové měli neděli jako den sváteční, který světili. Dnešní doba je
v tomto jiná, ale mnoho lidí stále považuje neděli den klidu. Je to ze všeho nejvíc o ohleduplnosti mezi sousedy. Když
budeme toto respektovat, nebudeme potřebovat vyhlášky. Nemyslím si, že toto by vyhláška vyřešila.
Určitě je to téma, o kterém se bude hovořit na nejbližším zasedání, takže očekáváme účast těch, kteří se chtějí vyjádřit
k té či oné variantě a diskutovat na toto téma. A vyslechnout si i názory členů zastupitelstva. Případně můžete své
názory zaslat i emailem.
Parkování na chodnících – přibývají nám i stížností tohoto rázu. Chodníky by měly sloužit hlavně pro chodce a pro
kočárky, nehledě na to, že hrozí poškození dláždění. Chodník není parkoviště! Mnohdy stačí jenom přeparkovat vozidlo
na protější stranu komunikace, kde je na parkování místo (zejména ulice Chobot). Problematická situace nastává, když
řidiči parkují na chodníku tak, že chodec, zejména starší osoba nebo maminka s kočárkem musí sejít na silnici a auto
obcházet.
Proto žádáme majitele aut, kteří mají možnost parkovat jinde, případně ve dvorech a průjezdech, aby tak činili. Buďme
tolerantní k sobě navzájem a neblokujme zbytečně chodník těm, pro které je určen. Parkování na chodníku je
přestupkem podle zákona o pozemních komunikacích a může být takto postihováno.
Venčení psů na dětském hřišti – stále se opakující psí problémy se znečištěním veřejného prostranství. Ale co se dá ještě
přehlédnout někde v trávě, nedá se přehlédnout na dětském hřišti. Zvlášť alarmující je je situace na dětském hřišti
v Bařicích– několik hromádek v kamíncích pod houpačkami, několik rozšláplých „koláčů“ v trávě. Tato situace se výrazně
zhoršila v posledních týdnech. Kolik psů se pohybuje se svými majiteli nebo bez nich okolo hřiště během dne, víme asi
všichni. Žádám tímto majitele, aby byli ohleduplní a nadílku po svých psech si uklízeli. V ideálním případě nemá pes na
dětském hřišti co dělat. Samozřejmě, že každý se domnívá, že jeho pes by to nikdy neudělal. Investovali jsme do nových
herních prvků, aby se měly děti během prázdnin kde pobavit a nechceme jim toto prostředí znepřístupnit znečištěným
trávníkem a pískem. Svých práv jsme si vědomi všichni, buďme si vědomi i svých povinností.
Majitele psů opět upozorňuji, že stále platí ustanovení vyhlášky č. 1/2009 : na veřejných prostranstvích je majitel
povinen mít psa na vodítku a pes má být pod přímým dozorem majitele. Následuje výčet míst, kde toto platí a je mezi
nimi i hřiště!

Prázdniny jsou za dveřmi,
jak bylo již v úvodu řečeno a s tím je hlavně pro děti (v
případě, že se počasí umoudří) spojena vidina koupání Pro
někoho doma na dvoře nebo na zahradě ve vlastním
bazénu, pro někoho raději ve společnosti kamarádů na
koupališti, kde bývá o zábavu postaráno. V loňském roce
pro nedostatek vody nebylo možné koupaliště naplnit.
Zato letos vypadá situace s vodou o poznání slibněji.
V tomto předprázdninovém týdnu se bařičtí kluci sešli,
vyzbrojeni metlami a lopatami. Vymetli to co do
koupaliště nepatří, smetí vyvezli, zamazali spáry a
praskliny ve stěnách nádrže. Takže voda už se napouští,
kluci mohou s uspokojením vyhlížet prázdninové koupání.
Prázdniny mohou začít.
Prosba malého Bařičáka
Jsem malý, přináším radost i starosti do života svých rodičů a jako spousta dalších mých vrstevníků jsem
živel. Mám velkou radost z toho, jak nám naše obec zvelebuje místo, kde si můžu s kamarády a kamarádkami hrát a
užívat dětství. Myslím si, že naše dětské hřiště je moc hezké. Trápí mě však jedna věc. Dospěláci, kteří jezdí ve velkých

autech (já můžu zatím jen ty malé) zapomínají, že u našeho hřiště není hlavní silnice a jezdí rychle, jako by někam hrozně
pospíchali. Mohl bych je i za moje kamarády poprosit, aby na cestě kolem místa, kam si chodíme hrát, projížděli pomalu
a opatrně? Nám se totiž v zápalu hry občas stane, že přestaneme vnímat prostor a okolí a bojím se, aby se nám něco
nestalo. Dospěláci, řidiči, prosím, vzpomeňte na to, že jste byli taky malí a jezděte kolem nás tak, jako by si tam zrovna
hrálo vaše dítě nebo vnouček. Moc děkujeme
Váš malý, živelný Bařičák

Velké Těšany mají po delší době hledání kronikářku. Nabízíme vám tedy krátké nahlédnutí do těšanské
kroniky :
Vážení spoluobčané Velkých Těšan,
Od února tohoto roku vykonávám funkci kronikářky naší obce. Pokračuji takříkajíc v rodinné tradici , neboť obecní
kroniku psal po mnoho let můj dědeček, pan Josef Kukla a po něm pokračoval můj strýc, pan Josef Strašák. Rozhodnutí
ujat se tohoto úkolu nebylo lehké, ale nemohla jsem se smířit s tím, že by psaní kroniky bylo přerušeno, neboť těšanská
kronika je jednou s těch, jejíž záznamy jsou vedeny po mnoho let kontinuálně.
Chtěla bych se na vás obrátit o pomoc. Pokud máte kdokoliv cokoli zajímavého k dění obce, přineste nebo zašlete mi to
na číslo 81 nebo mne kontaktujte na telefonu 728 823 443. Ráda bych také do kroniky zařadila medailonky osob, které
byly pro dění v naší obci něčím významné. Žádám proto všechny, kteří by chtěli zmínit některého svého příbuzného, aby
mi zapůjčili dokumenty, ze kterých bych mohla vycházet. V současné době se pokouším zmapovat činnost turistického
oddílu, který v Těšanech vznikl v roce 1977 a vedla jej paní Anička Zavadilová, na kterou jistě všichni, kteří jsme se túr a
„puťáků“ účastnili, rádi vzpomínáme. Prosím ty, kdo mají jakékoliv písemnosti či fotografie z té doby, aby se mi ozvali.
A nakonec malá zajímavost – seznam nejstarších rodů v obci (záznam z rodinné kroniky z roku 1976) :
Rod Kozlů na č. 21 od r. 1751
Rod Jarků na č. 25 a 47 od r. 1770
Rod Šišků – Žůrků na č. 16 od r. 1777
Rod Ševčíků na č. 35 od r. 1812
Rod Bartoníků na č. 10, 31, 77 od r. 1816
Rod Jelšíků na č. 40 od r. 1834
Rod Plačků – Vítků na č. 38, 82 od r. 1844
Rod Veselých na č. 34 od r 1845
Rod Kuklů na č. 4, 81 od r. 1856
Rod Gremliců na č. 1 od r 1857
Rod Kahajů na č. 37 od r 1860
Rod Valachů na č. 5 od r. 1866
Rod Zavadilů na č. 11 od r 1865
Rod Švrčinů – Jarků na č. 8 od r. 1869
Rod Švrčinů – Zikmundů na č. 12 od r 1880 Rod Fuksů na č. 3 od r. 1886
Rod Páterů na č. 39 od r. 1890
Předem děkuji všem za případnou pomoc v mé práci. Bohumila Kučerová, rozená Kuklová
Společenská rubrika – Významné životní jubileum oslavili:
Bařice
Velké Těšany
Alena Smolinková 50 let
Daniela Zavadilová 50 let
Petr Ševčík
60 let
Josef Melichárek 75 let
Marie Vítková
75 let
Zdeňka Funtíčková 65 let
František Večerka 65 let
Stanislav Zápeca
85 let
Ludmila Vojáčková 70 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme
.

Plánované akce :
4.7. Sportovní odpoledne „O pohár starostky obce“ na hřišti v Bařicích. Družstva se utkají ve vybíjené, volejbalu a
fotbale. Zahájení ve 13 hodin.
1.8. Posezení nejen se seniory – od 15.00 na výletišti v Bařicích. K tanci i poslechu hraje Nedakoňanka. Opět vás čeká
Bohatý kulturní program, tombola, občerstvení při posezení v nově upraveném prostředí. Pořádá SDH Bařice a
Občanské sdružení rodičů.
22.8. Posezení u cimbálu na výletišti v Bařicích. Hraje cimbálovka Josefa Marečka.
29.8. Hurá zpátky do školy – od 15.00 na výletišti v Bařicích. Rozloučení s letošními, obzvlášť dlouhými, prázdninami.
Zve SDH Bařice.
18.9. Burčák u mlýna – tradiční akce s cimbálovkou a ochutnávkou burčáku, včetně prohlídky větrného mlýna. Srdečně
zve TJ Velké Těšany ve spolupráci s SDH Velké Těšany.
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