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Vážení spoluobčané,
hlavním tématem v naší obci je momentálně rekonstrukce silnice ve Velkých Těšanech. Ale o tom ještě na jiném místě
dnešního zpravodaje. Oprava cesty byla častým námětem jednání v předchozím volebním období a podařilo se na ni
získat dotační prostředky. Z ceny 4,5 milionu nás přijde investice na 1,5 milionu z obecní poklady. Bohužel, bez nějakých
omezení se taková akce nikdy neobejde. Děkujme za toleranci hlavně těm, kteří jsou záměrem nejvíce dotčeni.
Věra Halamová, starostka obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zasedání ZO 28.ledna – ZO schválilo směrnici na ochranu osobních údajů, v souladu s nařízením GDPR. Finanční výbor
předložil zprávu o předloženém vyúčtování financí, přidělených spolkům v předchozím roce. Žádosti spolků o dotace na
rok 2019 byly přesunuty k projednání na samostatné pracovní schůzce. ZO schválilo podání dotace na rekonstrukci
komunikace ve Velkých Těšanech a to : 1.etapa - do Programu obnovy venkova Zlínského kraje, 2.etapa na Ministerstvo
pro místní rozvoj, s tím, že obě etapy budou realizovány najednou , v letošním roce.
Zasedání ZO 4. března – ZO schválilo následující smlouvy: dodatek č. 1 na rekonstrukci komunikace ve Velkých
Těšanech, smlouvy s Povodím Moravy na údržbu vodních toků v době zvýšené průtočnosti, darovací smlouvu na 12 ks
knih, které darovala těšanské knihovně p. Milena Tomanová. ZO rozhodlo o přidělení financí spolkům na rok 2019
následovně : TJ Bivoj Bařice 50.000 Kč, TJ Velké Těšany 65.000 Kč, SDH Bařice 40.000 Kč, SDH Velké Těšany 44.500 Kč.
Další zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 8.4. v 18.00 hod. ve Velkých Těšanech.
Celá 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
Vývoz popelnic po dobu rekonstrukce komunikace ve Velkých Těšanech bude umožněn po celou dobu přímo od domů.
Pokud bude v tomto směru nějaká změna, bude včas vyhlášena.
Do konce března je nutno zaplatit poplatky za komunální odpad pro letošní rok. Od dubna vám Biopas bez platné
známky už popelnici nevyveze.

Biopas upozorňuje občany, aby do popelnic nedávali teplý popel. Hrozí nebezpečí požáru popelářského vozu. Nádobu
s teplým popelem vám Biopas nevyveze.

U kontejneru na plasty se často nachází odpad tytu plastové křesílko, kýbl, … tento odpad patří do velkoobjemového
kontejneru. Do kontejneru na plasty dávejte pouze plastový obalový materiál.
Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 6.dubna. Odběrné místo bude ve Velkých Těšanech v době 7.30-7.50 hod.
u kapličky, v Bařicích u obecního úřadu od 7.55 do 8.25 hod.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven v týdnu od 23. do 29. dubna, v Bařicích u plynové stanice. Ve Velkých
Těšanech bude kontejner umístěn Ve dvoře.
Upozornění na odkládání baterií – firma Ecobat upozorňuje občany, kteří odkládají do speciálních boxů baterie
z důvodu prošlé lhůty, aby je nevybalovali z původních obalů. To, že baterie mají po záruční lhůtě, neznamená, že jsou
vybité a při jejich vzájemném kontaktu může dojít ke zkratování a následnému vznícení. Proto tyto baterie odkládejte do
sběrných nádob vždy v původních obalech.

Chřibská 50tka – v sobotu 8.června projede přes Velké Těšany cyklistický závod Chřibská 50tka. Přibližná doba
průjezdu obcí je 11.15-12.45 hod. Závod pojede směrem od fotovoltaické elektrárny, cestou pod družstvem a bude
pokračovat okolo Františka směrem na Zlámanku.
Sběrný dvůr Kvasice má opět od 1. března otevřeno ve středu až do 17.00 hodin
Servisní dny Garde Clientela, vždy pondělí od 15.00 – 17.00 hod.: 8.4. , 16.5., 10.6. Kancelář poskytuje pravidelné
konzultace na téma „Úvěry a jak na ně“. Více na stránkách obce – Informační deska.

Dárkové předměty s logem obce - Jedná se o utěrku na brýle s fotografiemi obce a skládací tašku. Tyto předměty
dostávají naši jubilanti jako součást dárkového balíčku. Kromě toho je k volnému prodeji plechový hrníček s místními
náměty, který vytvořila chráněná dílna Emit. Lze zakoupit na obecním úřadě za cenu 120 Kč.

Kompostéry – obec objednala 20 ks kompostérů pro domácnosti, které doposud kompostér nemají a mají o něj zájem.
Důvodem je i legislativní změna. Od dubna letošního roku přikazuje zákon obcím umožnit odevzdávání bioodpadu
domácnostem po celý kalendářní rok. Kompostéry jsou přednostně určeny těm domácnostem, které kompostér zatím
nemají. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad a kompostér vám bude bezplatně zapůjčen oproti podpisu smlouvy.

Oznámení klubu dárců krve
Klub dárců krve Kroměříž oznámil, že pan Jan Zapletal ml. z Velkých Těšan daroval 60krát bezplatně krev. Tímto je mu
vysloveno poděkování za strany klubu i obce.

…a trochu statistických údajů:
Pohyb obyvatel v naší obci v r. 2018
Počet obyvatel celkem k 31.12.2017 : 453
k 31.12.2018 : 455
obec
Celkem Ženy Muži Děti do 15 let Přistěhovaní Odstěhovaní Narození Zemřelí
Bařice
250
103 109
38
6
3
1
5
Velké Těšany 205
82
80
43
10
6
2
3
Kolik jsme v loňském roce (ne)vytřídili odpadu:- porovnání s rokem 2017 (uvedeno v tunách):
Rok

Směsný
odpad

Papír

2017
2018

76,84
77,59

2,567
3,470

Plasty Biologicky
rozložitelný
odpad
3,630 9,750
4,629 0,630

Objemný Plech Železo
odpad

Sklo

Nebezpečný Textil
odpad

15,292
13,860

1,249
4,185

1,539
0,874

0,370 5,960
0,310 1,940

1,483
1,569

Z naší školky
Připravujeme se na zápisy do škol
Ve dnech 9. – 10. 4. 2019 proběhnou zápisy do 1.
tříd základních škol v Kroměříži. S našimi budoucími
školáčky jsme postupně navštívili základní školy, do
kterých se je rodiče chystají zapsat. Byly to ZŠ
Zámoraví, ZŠ Oskol, ZŠ Církevní a ZŠ Slovan. Děti se
během těchto návštěv seznámily s prostředím i
režimem jednotlivých škol. Také si vyzkoušely plnění
školních úkolů a na závěr obdarovaly své starší
kamarády v ZŠ drobnými dárky.
Zápis do MŠ Velké Těšany pro školní rok 2019/2020
proběhne 13.5.2019 od 8.00 do 15.45 hodin.
Žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vyzvednout
od 24. 4 přímo v mateřské škole.

K rekonstrukci komunikace ve Velkých Těšanech
Vážení občané, dovolte mi, abych se v několika větách pokusil objasnit nejasnosti kolem právě probíhající rekonstrukce
místní komunikace v naší obci. Úvahy o možné rekonstrukci začaly již v roce 2014, kdy část zastupitelů velmi
vehementně prosazovala opravu právě této části komunikace tj. od kapličky a kolem točny. Vše lze dohledat v zápisech
ze zasedání, které jsou na našich stránkách (http://www.barice-velketesany.cz/ou/obecni-urad-zapisy.php). Proti
tomuto rozhodnutí se nedá nic namítat, neboť každý ze zastupitelů, a také každý občan, má právo se vyjádřit a
navrhnout možnost investic v obci. Dle mého názoru a názoru části zastupitelů se nemělo k rekonstrukci přistoupit,

dokud nebude zcela vyřešena druhá příjezdová cesta z naší obce. Navíc i stav vozovky nebyl v takovém stavu, aby byla
nutná okamžitá oprava. Nicméně zastupitelstvo v listopadu 2014 pověřilo p. starostku vypracováním projektové
dokumentace k rekonstrukci této komunikace. Určitě by se tato komunikace musela v horizontu příštích několika let
opravovat, tak proč nemít nachystaný projekt. Bohužel nebo možná bohudík byla naše obec v roce 2018, vybrána do
skupiny „znevýhodněných obcí“ a naskytla se možnost čerpání mimořádných dotací ze Zlínského kraje. Zastupitelstvo
bylo proto postaveno před rozhodnutí, zda využije této možnosti a pokusí se získat dotace na již připravený projekt,
nebo se pokusí narychlo připravit projekt jiný, což by v tuto chvíli bylo časově neproveditelné. Zastupitelé nakonec po
velmi dlouhé a bouřlivé debatě rozhodli tuto část komunikace do dotačního programu přihlásit. V současné době lze
snad jen doufat, že vybraná firma provede práci v stanovený čas a kvalitě, a že udávání a stěžování tzv. „nespokojených
občanů“, místní, okresním a krajským úřadům nebude mít vliv na délku rekonstrukce. Závěrem mi dovolte popřát všem
pevné nervy a trochu shovívavosti a tolerance. Děkujeme všem za pochopení .
Haloda Marek, místostarosta.
.
Úspěch naší občanky Soni Bartůskové z Bařic
Soňa studuje na Střední škole designu a módy v Prostějově čtvrtý ročník
modelářství a návrhářství oděvů. Se svým modelem nazvaným „Z pedigu
zrozená“ získala první místo na celorepublikové soutěži Mladý tvůrce
Jihlava. Práce byla zaměřená na téma „Přírodniny“. Na tvorbě tohoto
modelu strávila 2,5 měsíce práce. O prvenství soutěžilo devatenáct
modelů. Pokud chcete model vidět naživo, můžete nahlédnout do
výkladní skříně svatebního salonu „Dream dress“ na Prusinovského ulici
v Kroměříži (naproti Starého pivovaru.)
Soňa má z loňského roku i zkušenosti ze zahraničí. Část prázdnin strávila
ve Španělsku, kde šila šaty na Flamengo.
Gratulujeme k úspěchu…..i Blanka Matragi někde začínala.

Taneční večery s mistrem se blíží ke konci…
Překvapivě velký zájem byl o taneční večery s panem Igorem Henzélym
st., které byly zahájeny dne 18.1. 2019 a každý pátek roztančily na
hodinu a půl těšanskou sokolovnu.
Najednou se nás sešlo na parketu i osmnáct párů a za zvuku taneční
hudby jsme se učili taneční kroky a otočky. Tanečníci byli všech věkových skupin a všichni to zvládali s přehledem.
Ne všichni měli tu možnost nechat děti doma, a proto byl vždy zajištěn dětský koutek, kde bylo o děti pěkně postaráno.
Po celou dobu tančení bylo k dispozici občerstvení a tak nebyl problém doplnit tekutiny.
Dne 5.4. 2019 si zatančíme naposledy. Zopakujeme si všechny tance, co jsme se naučili a že jich nebylo málo a budeme
se těšit třeba na další takovou podařenou akci.
Děkuji všem pořadatelům TJ Sokol Velké Těšany za
skvělý nápad uspořádat u nás v obci takové prima
zpestření, dále panu Igorovi Henzelymu a paní Jitce
Výstupové za to, že si našli čas a měli s námi tu
trpělivost a doufám, že si třeba do budoucna ještě
všichni společně zatančíme a bude nás ještě víc.
Petra Valachová

Fotbalové okénko
…trochu z historie bařického fotbalu. V r. 1968, kdy
byla po desetileté pauze obnovena činnost oddílu,
předváděli na místním hřišti své výkony i hráči
z Velkých Těšan : Augustin Gremlica, Stanislav Jarka,
Josef Kozák (kapitán mužstva), Bedřich Zavřel, Zdeněk

Valach. Z bařických to byli : Vladimír Baďura, Jan Janík, Josef Opravil, Vlastimil Pluhař, Stanislav Strašák. Řada tehdejších
hráčů pocházela z Kroměříže, Těšnovic a Střížovic.
Byla to doba, kdy se bařickému fotbalu velmi dařilo, jak je uvedeno v záznamech o činnosti oddílu. Zápas s Lubnou r.
1968 : „Mužstvo hrálo jako celek velmi dobře, proti soupeři, který je o dvě třídy výš. Výborný výkon podal brankař
Valach a stopper Kozák, který byl nejlepší muž na hřišti“. Tento zápas skončil vítězstvím Bařic 6:1. Následující zápas
s Bezměrovem s výsledkem 0:0 nebyl už hodnocen tak dobře : „Hosté z Bařic začali poněkud nesměle, zvláště, když
domácí začali hned zpočátku velmi tvrdou a bezohlednou hrou, na kterou doplatil Handl – rozkopnutý nos – a Janík –
ruka v sádře“.
Dne 26.dubna 1970 byla v Československém rozhlase vysílána relace o vesnických fotbalových oddílech. Velmi kladně
byla hodnocena činnost TJ Sokol Bařice, jako nejlepšího oddílu na okrese.

Noc s Andersenem
V pátek 5. dubna se ve Velkých Těšanech již popáté připojíme k celorepublikové akci Noc
s Andersenem. Jedná se o projekt, který vznikl na podporu dětského čtenářství v knihovně
v nedalekém Uherském Hradišti v roce 2000. Od té doby se do akce zapojují knihovny,
školy a spolky po celé České republice a dokonce se připojují i v zahraničí. Každý rok jsou
Svazem knihovníků vybrána témata, která nějak souvisí s výročími týkajícími se autorů
dětských knih. Letos slaví vydavatelství Albatros 70. let svého vzniku a my jsme si pro
letošní pohádkovou noc vybrali jednoho z kmenových autorů tohoto vydavatelství –
Ondřeje Sekoru a jeho Knížku Ferdy Mravence.
Zveme tímto děti, aby se za námi přišly podívat, pohrát a pobavit se v pátek 5. dubna 2019 od 17:00 do prostor nad
mateřskou školou.
Za SDH Velké Těšany Katka Vojáčková
Ukliďme svět, ukliďme Česko – Opět je tady jaro a je vidět, kolik odpadu všeho druhu bylo odloženo do příkopů u
silnic, do lesa a všude tam, kam není na první pohled dohlédnout. Pokud máte zájem s úklidem pomoci, sejdeme se
v sobotu 6.dubna. Sraz je v 8.30 u sokolovny, bařičtí se sejdou před obecním úřadem. Po práci se odměníme špekáčky a
posezením u táboráku. Děkujeme předem všem dobrovolníkům. Rukavice a pytle jsou zajištěny.

Společenská rubrika – Významné životní jubileum oslavili
Věra Stančíková
Marie Klimková
Svatoslava Hrbatá
Marie Stančíková

Bařice
85 let
85 let
70 let
75 let

Velké Těšany
Josef Žůrek
Libuše Navrátilová
Ludmila Davídková
Libuše Plevová
Stanislav Potočný

60 let
65 let
60 let
70 let
75 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Plánované akce
7. dubna – Májování ve Velkých Těšanech, sraz ve 13.20 hod. u školky
13. dubna – Slavnostní otevření šaten v Bařicích. Zahájení ve 14.00 hod. , do 14.30 prohlídka šaten. Ve 14.45
vystoupení místních žen. Od 15.30 hod. fotbalový zápas s Lutopecnami.
27.dubna – Od 16.30 Slet čarodějnic a čarodějů ve Velkých Těšanech za sokolovnou. Pořádá TJ Velké Těšany
30.dubna – Stavění máje v Bařicích, sraz 17.45 u hřiště. Materiál na zdobení májky s sebou. Pořádá SDH Bařice.
4. května – Hody ve Velkých Těšanech
25.května – Kácení máje v Bařicích. V 17.00 hod. žonglérské vystoupení „Dva v kruhu“. Workšop pro ty, kteří si
žonglování chtějí sami vyzkoušet. Kácení máje v 18.00 hodin.
15.června – Dětský den ve Velkých Těšanech, zve TJ VT. Zahájení ve 13.30 hod.za sokolovnou. Skákací hrad, trampolína,
hry a soutěže. Zve TJ Velké Těšany.
8.června - Tradiční mše svatá u kapličky v Bařicích, zahájení v 15.00 hod. Průvod s dechovou hudbou na výletiště, 18.00
námětové cvičení dobrovolných hasičů. Večer taneční zábava se skupinou Motus.
Příští číslo zpravodaje vyjde 28.6. Příspěvky můžete odevzdávat do 26.6.
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