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Vážení čtenáři,
je tomu již rok, co vás občany naší obce, pravidelně každého čtvrt roku oslovujeme prostřednictvím tohoto
zpravodaje, abychom vám přiblížili činnost obecního zastupitelstva a dobrovolných spolků v naší obci. V tomto
jarním vydání se mimo jiné dozvíte o schváleném pronájmu bývalého vojenského areálu, či připravovaných
akcích našich dobrovolných spolků.
Věříme, že informace, které se v tomto zpravodaji dozvíte, vám budou prospěšné k tomu, abyste s elánem mohli
vstoupit do jarních měsíců. Na zimní radovánky nám a převážně dětem, počasí moc nepřálo, a proto věřme, že
nastávající měsíce nám vše vynahradí pěkným jarním počasím.
Redakce informačního čtvrtletníku

Důležité informace pro občany naší obce:

Mobil:

724 184 271

Adresa OÚ: Bařice č.p. 8, 767 01 Kroměříž

Fax:

573 358 152

Telefon:

E-mail:

obec@barice-velketesany.cz

573 358 015

Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se od počátku roku 2008 sešlo na svých zasedáních celkem čtyřikrát,
třikrát na pracovní poradě.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 29.1. ve Velkých Těšanech
Zastupitelstvo obce schválilo Místní program obnovy vesnice. V návaznosti na ustavený programový dokument
byl schválen i záměr žádat o finanční prostředky z Podprogramu obnovy venkova. Vypracovaná bude i žádost o
čerpání finančních prostředků z Podprogramu vodohospodářská infrastruktura za účelem realizace projektové
dokumentace na čističku odpadních vod.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. D. Čevory o prodej obecního pozemku č. 65/4 v Bařicích, jež byl
vyčleněn geometrickým plánem z pozemku č. 65/2 a který jejich rodina doposud užívala.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Tůmy o odkup části parcely č. 1740 v lokalitě „Úvoz“ ve Velkých
Těšanech za účelem zpevnění sesouvajícího se břehu.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o podpisu smlouvy se Správou majetku města Kroměříže o případném
umístění volně pobíhajících psů do útulku Čápka.
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.2. v Bařicích
Občané byli informováni o činnosti mikroregionů, jejichž členy je naše obec. Mikroregion Kroměřížsko
v současné době připravuje projekty cyklotras, nyní se zaměřuje na nejfrekventovanější trasy Zdounecko,
Kojetínsko. Mikroregion Chřibsko je od 1.1. 2008 provozovatelem rozhledny Brdo.
Povinnou školní docházku plní ve školním roce 2007/2008 z naší obce celkem 35 dětí. Neinvestiční příspěvek za
žáky pro základní školy z rozpočtu naší obce činil v loňském roce 197.824,- Kč, jde o meziroční pokles cca o
11,6 %.

Zastupitelstvo obce schválilo vypracování žádosti o dotaci ze Zlínského kraje na opravu křížů (v Bařicích u
hřbitova, ve Velkých Těšanech na hřbitově a u Zavadilového). Občané byli informováni o plánované výměně
oken na obecním úřadě v Bařicích a vyhotovení studie na úpravu autobusových zastávek. V průběhu roku 2008
proběhne výsadba veřejné zeleně v obou částech obce. Společnost VAK, a.s. provede rekonstrukci vodovodního
řádu v Bařicích, předpokládaná doba ukončení prací je plánována do konce měsíce srpna.
Zastupitelstvo obce připomínkami doplnilo a poté schválilo návrh změny územního plánu obce (plynový řád
z Velkých Těšan k větrnému mlýnu), nový úsek kabelového vedení ve Velkých Těšanech (nad Vojtáškovým) a
v obou částech obce vymezení funkční plochy „Zahrádkářská kolonie“.
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření mateřské školy ve Velkých Těšanech za rok 2007
s přebytkem ve výši 91,34 Kč a převod těchto prostředků do rezervního fondu.
V diskuzi občané obce upozornili na neuklizené prostranství vedle č. p. 45 v Bařicích a dlouhodobé umístění
nepojízdného vraku při vjezdu do Chobota. Proběhla i diskuze o výši přidělovaných příspěvků na tělovýchovnou
činnost v Bařicích.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 3.4. v Bařicích
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2007. Přezkoumání výsledků hospodaření se
uskutečnilo od 4.2. do 6.2. 2008 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územně samosprávných celků.
V roce 2007 bylo proinvestováno na provozních výdajích cca 2,8 mil. Kč. Do rozvoje obce plynulo cca 455 tis.
Kč (nákup pozemku, zvýšení příkonu el. sítě, záloha na projekt ČOV).
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálními nabídkami zájemců o pronájem bývalého vojenského areálu.
ZO po projednání zúžilo okruh zájemců na dvě společnosti, které by na ploše cca 11 ha realizovaly
fotovoltaickou elektrárnu. Zástupci jednotlivých společností budou přizváni k dalšímu jednání.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. 1186/6 ve Velkých Těšanech manželům Vojtáškovým.
Pozemek o výměře 254 m2 bude prodán za částku 60,- Kč/m2 s tím, že ZO navrhuje a pověřuje starostku
jednáním, aby součástí smlouvy o prodeji části obecního pozemku bylo i zřízení předkupního práva na zadní
část pozemků p.č.1186/5 a p.č.1186/6 manželů Vojtáškových ve prospěch obce Bařice–Velké Těšany, za účelem
vytvoření budoucího stavebního místa.
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Tůmy o prodej pozemku o výměře cca 3000 m2 v lokalitě „Ostrá hora“,
schválen byl pouze prodej pozemku č. 1077/1 v lokalitě „Úvoz“ za účelem zpevnění sesouvajícího se břehu –
ZO navrhuje cenu 40 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku jednáním s p. Tomanem o odkupu pozemku nad tanečním kolem ve
Velkých Těšanech (cca 700m2) za účelem sportovního vyžití obyvatel obce; schválen byl rovněž odkup
pozemků (cca 700m2), které zasahují do areálu požární nádrže ve Velkých Těšanech - výkupní cena 25 Kč/m2.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17.4. v Bařicích
Dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje na úpravu veřejného prostranství v Bařicích nebyla
přidělena, zamítnuta byla i žádost o dotaci ze Zlínského kraje na opravu hasičské stříkačky pro SDH v Bařicích.
Zastupitelstvo obce projednalo vydání obecně závazných vyhlášek (vyhláška o omezení spalování rostlinných
materiálů, vyhláška o zvýšení poplatků za komunální odpad od r. 2009).
Zastupitelstvo obce projednalo přemístění kontejnerů ve Velkých Těšanech na tříděný odpad do místa za
sokolovnou, v místě budou provedeny patřičné stavební úpravy (zpevnění komunikace, vydláždění plochy atd.)

ZO projednalo četné stížnosti občanů místní části Velké Těšany na provozovnu Becher baru. Jedná se o
soustavné rušení nočního klidu a bezohledné neekologické vytápění provozovny. Starostka vyzve majitele
provozovny, p. Tůmu, k nápravě.
Od 1.4. 2008 obec Bařice – Velké Těšany zaměstnává v hlavním pracovním poměru zaměstnance na úklidové
práce v obou místních částech. Pracovní doba obecního zaměstnance je od 7.30 h do 16.00 h. Měsíční dotace
z Úřadu práce na veškeré povinné odvody ze mzdy p. Baďury činí cca 10 tis. Kč. Obecní zaměstnanec bude
provádět úklidové a udržovací práce výlučně na obecních pozemcích v obou místních částech.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o poskytnutí kontejneru na sběr drobného elektroodpadu (mobilní
telefony, kalkulačky, drobné počítačové vybavení atd.). Kontejner bude umístěn na obecním úřadě v Bařicích.
V obou místních prodejnách budou umístěny boxy pro zpětný odběr použitých baterií, přijímány budou tužkové
baterie, velké i malé monočlánky, ploché baterie, baterie z mobilních telefonů, notebooků a ručního nářadí.
Boxy poskytuje zdarma nezisková organizace ECOBAT.
PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU VE VELKÝCH TĚŠANECH !!!
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany informuje místní občany o možnosti odkupu stavebního pozemku
č. 1186/7 o rozloze 1088 m2 (lokalita nad Vojtáškovým) za účelem výstavby nového rodinného domku.
Pozemek disponuje technickou infrastrukturou (voda, plyn, elektřina).
V původním vydání informačního čtvrtletníku byl zvolen mylný systém propočtu hrubého finančního výnosu z realizace
fotovoltaické elektrárny. Redakce čtvrtletníku se tímto za chybně uvedené údaje omlouvá a dle požadavku společnosti REN Power
CZ a.s. uveřejňujeme níže upravený text, který nám byl severočeskou společností zaslán.

V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU VYROSTE FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany na svém zasedání dne 17. 4. 2008 schválilo dlouholetý pronájem bývalého
vojenského areálu „Velká Hvězda“ společnosti REN Power CZ a.s. se záměrem realizovat fotovoltaickou (sluneční)
elektrárnu.
Poloha bývalého vojenského areálu „Velká Hvězda“, jenž je mírně nakloněný k jihu, je výhodná pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny z hlediska jejího osvitu.
Mostecká společnost REN Power CZ a.s. po úpravě areálu (vyřezání veškerého náletového stromového porostu a
zarovnání terénu) využije cca 7 až 8 ha plochy k výstavbě fotovoltaické elektrárny o výkonu 3 MW.
Součástí záměru společnosti bude po opravě příjezdové cesty a oplocení i komplexní rekonstrukce stávající budovy, kterou
zamýšlí společnost využívat např. jako prezentační a informační centrum zaměřené na obnovitelné zdroje.
Termín zahájení výstavby fotovoltaické elektrárny společnost plánuje na listopad roku 2008, kterou se bude snažit
v maximální míře uvést do provozu ještě v letošním roce.
Předpokládaná investice do technologie fotovoltaické elektrárny se přiblíží 400 mil.Kč. Při plánované roční výrobě
přibližně 1000 kWh z jednoho instalovaného kW budou v alespoň prvním roce tržby činit necelých 40 mil.Kč a doba
návratnosti investice těchto parametrů při započtení úroků z cizího kapitálu činí 15 let za předpokladu, že výkupní ceny se
udrží na stávající úrovni. V opačném případě by se tato doba prodloužila.
Do budoucna společnost plánuje postupné navyšování výkonu elektrárny, avšak v závislosti na možnosti připojení dalšího
výkonu do distribuční soustavy.

Finanční nabídka společnosti REN Power CZ a.s. pro naši obec
Obec Bařice – Velké Těšany získá dnem kolaudace elektrárny jednorázovou částku ve výši 100 tis. Kč. Za pronájem
celého areálu (cca 11 ha) společnost nabízí roční finanční částku ve výši cca 249 tis. Kč a roční finanční dotaci dalších
100 tis. Kč na investiční projekty obce.

CO SE ROZUMÍ POD POJMEM FOTOVOLTAICKÝ ZDROJ ENERGIE?
Základním principem fotovoltaického systému je přeměna slunečního záření na elektřinu pomocí fotovoltaických článků.
Vyrobená elektřina bude společností REN POWER CZ a.s. dodávána do rozvodné sítě společnosti E.ON. V současnosti je
podle zákona č. 180/2005 Sb. Stanovena výkupní cena za 1 kWh vyrobenou ve fotovoltaické elektrárně 13,46 Kč.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, vzhledem k dle jejich názoru vysoké výkupní ceně elektřiny rozhodlo, že další dotace na
investice do fotovoltaických elektráren nebudou poskytovány. Veškeré investice si tedy musí zabezpečit investor sám.
Vzhledem k celosvětové podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupá poptávka i po fotovoltaických panelech a
tak ač technologicky je tento proces dostupný, převyšuje poptávka nabídku, což zvyšuje ceny vstupů.
Evropská unie se zavázala, že do roku 2020 bude 20% výroby elektřiny realizováno právě z obnovitelných zdrojů energie.
Pro Českou republiku vyplynul z této skutečnosti závazek vyrobit v rovce 2020 13% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Obec Bařice-Velké Těšany se díky investici společnosti REN Power CZ a.s. stane obcí s jednou z nejmodernějších
fotovoltaických elektráren české výroby u nás.
Výroba elektřiny z fotovoltaických systémů je velmi šetrná k životnímu prostředí a nijak neobtěžuje své okolí. V případě
areálu „Velká Hvězda“ bude navíc pohledově kryta již existujícím betonovým plotem a případnou výsadbou vhodných
dřevin.
Společnost REN Power CZ a.s. pozvala zástupce naší obce na slavnostním otevření první fotovoltaické elektrárny
společnosti, které proběhne v první polovině července tohoto roku.

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
HASIČI VE VELKÝCH TĚŠANECH USPOŘÁDALI
HODOVÉ SLAVNOSTI
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Těšanech uspořádal 3. května hodové
slavnosti, tentokrát spojené s požehnáním nově opravené hasičské stříkačky.
Celý program začal před třetí hodinou odpolední položením věnce k pomníku
padlých. Následoval proslov místního kronikáře, díky kterému si všichni
občané Velkých Těšan připomněli památku padlých spoluobčanů za první
světové války. Plynule navázala mše svatá a okamžik slavnostního požehnání
hasičské stříkačky.
Program sobotního odpoledne pokračoval
námětovým cvičením sborů
dobrovolných hasičů našeho okrsku. Kromě domácího družstva přijala pozvání
i požární družstva z Vrbky, Sulimova, Lubné, Kvasic, Nové Dědiny, Kostelan,
Bělova a také hosté ze Soběsuk.
Poté, co dobrovolní hasiči předvedli precizní dopravu vody a uhašení fiktivního
požáru, následovala ukázka zásahu profesionálních hasičů, kteří provedli
vyproštění zraněné osoby z vraku automobilu po dopravní nehodě. Přítomní si
mohli všimnout, že při záchraně zraněného účastníka nehody dovedou hasiči za
použití techniky udělat z vozu během pár minut kabriolet a nebo ho úplně
změnit k nepoznání.
Vyvrcholením slavností se stala večerní hodková zábava s dechovou hudbou
Podboranka. Posezení i tanec a dobrá nálada se protáhla až do brzkých ranních
hodin. Všichni členové dobrovolných hasičů z Velkých Těšan se tak mohli
rozejít domů s pocitem vydařené akce.

VÍTÁNÍ JARA V BAŘICÍCH
Ačkoliv průvod dětí s klepačem, májkou či
Smrtkou bývá předzvěstí blížícího se jara,
letos této skutečnosti počasí neodpovídalo.
Klepače doprovázel pravidelně déšť nebo
sníh. Ani vítání jara nebylo se sluníčkem,
kroje děvčat byly zcela netradičně doplněny
deštníky. Přes nepřízeň počasí průvod prošel
celou obec, všechny domácnosti byly
obdarovány papírovými růžemi a Smrtka
řádně utopena v místním potoce.

Poděkování patří všem, kteří hodové slavnosti připravili a samozřejmě také spoluobčanům
za hojnou účast.

TJ VELKÉ TĚŠANY PŘIPRAVUJE DĚTSKÝ DEN
V sobotu 21.6. od 13.00 se ve Velkých Těšanech uskuteční tradiční oslavy Dne
dětí. Pro děti bude připravena řada soutěží ve dvou kategoriích. Nejmladší
účastníci změří síly v drobných sportovních, zábavných a naučných disciplínách.
Pro velké děti je připraven turnaj ve vybíjené a volejbalu. Pro všechny účastníky
je přichystáno bohaté občerstvení a zajímavé ocenění.

POZVÁNÍ DO POHÁDKOVÉHO LESA V BAŘICÍCH
Každoroční cesta do Pohádkového lesa na vás čeká v sobotu 24.5. Start je z výletiště
v Bařicích v době od 13.00 do 16.00 hodin. Pro děti je připraveno pohoštění a
odpolední diskotéka. Od 20.00 – taneční večer s DJ Pavlem Dvořáčkem.

JARNÍ SEZÓNA BAŘICKÉHO FOTBALU
TJ Kružík Bařice zahájil jarní kolo s dvěma oddíly. Oddíl mužů pod vedením trenéra
Z. Stančíka a asistenta J. Čevory čítá 15 hráčů, včetně náhradníků. Věkový průměr
družstva se pohybuje v rozmezí 23-24 let, čímž se řadí k nejmladším. V současnosti
se muži pohybují na předposledním místě v tabulce. Důvodem je jak slabá účast hráčů
na tréninku, tak i odchod některých mužů z důvodu pracovního vytížení.
Oddíl starších žáků se nyní pohybuje na sedmém z osmi míst v tabulce. I tento stupeň
však lze označit za úspěch, jelikož družstvo je z velké části tvořeno hráči nižšího
školního věku. Dobrý výkon podávají i čtyři děvčata, která hráčskou sestavu doplňují.
Nelze se nezmínit i o bývalé hráčce místního oddílu, Michaele Dobroslávkové, která
před rokem odešla posílit DFK Holešov. Během jediné sezony si vybudovala dobrou
pozici a byla vyhodnocena jako nejlepší hráčka s počtem dvaceti gólů. Je již druhou
členkou holešovského oddílu, která se zařadila do české juniorské reprezentace.
18.5.
24.5.
1.6.

16.30h. Bařice – Šelešovice
16.30h. Lubná B – Bařice
16.30h. Litenčice – Bařice

8.6.
15.6.

16.30h. Bařice – Bezměrov
16.30h. Troubky – Bařice

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA
TĚŠANSKÝCH FUTSALISTŮ
Fotbalisté oddílu sálové kopané zvaného
Piv-kop zakončili svoji nejúspěšnější
sezónu dvěma výhrami a celkovým
sedmým místem z dvanácti nastupujících
týmů.
Oddíl Piv–Kopu vznikl ve Velkých
Těšanech před deseti lety a je
pravidelným účastníkem druhé ligy
okresního kola sálové kopané, která se
hraje během zimních měsíců ve
sportovní hale v Holešově.
Těšanští fotbalisté využívají zimní
futsalovou sezónu zejména k přípravě na
jarní část soutěže svých fotbalových
klubů. Velmi dobrou připravenost tak
potvrzují v těchto dnech svými výkony
zejména v dresech TJ Sokol Lubná.
Za úspěšnou reprezentaci naší obce náleží
všem hráčům poděkování!

Uzávěrka zpravodaje č. I/2008 je 4.5. 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. Předpokládaná uzávěrka příštího vydání zpravodaje je 30.6. 2008.

