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Vážení, spoluobčané,
prázdniny dětí a dovolené dospělých jsou již minulostí. Dospělí se vrátili do práce, děti opět vytáhly aktovky a vrátily se
do škol. Někteří už poněkolikáté, ale pro pár prvňáčků z naší obce bylo první září premiérou. Hlavně jim přejme, aby se
jim ve škole líbilo a vzpomínky na dětství a na školu patřily k těm nezapomenutelným. Den se krátí, práce na zahrádkách
ubývá, večery se prodlužují a tak si možná po večerech najdete čas nahlédnout na stránky dalšího zpravodaje. Přečíst si,
co se přihodilo a co nového se chystá. Přeji vám pěkné a slunečné podzimní dny.
Věra Halamová, starostka obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
V době prázdnin se zastupitelé sešli na jedné pracovní schůzce, týkající se přípravy projektu na čerpání dotací z POV
Zlínského kraje v příštím roce (dotační program DT4 pro znevýhodněné obce). Záměr se týká rekonstrukce výletiště
v Bařicích – konkrétně výměny oplocení, nové zpevněné plochy u bufetů, nového zastřešení budov a opravy sociálek. Po
pracovní schůzce proběhla obhlídka objektu a prohlídka bařické školní budovy.
Zasedání ZO 26.srpna – ZO schválilo odkoupení vodovodního řádu od L. Zapletala v pozemku p.č. 1819 ve Velkých
Těšanech. Jedná se o řád v dálce 125 m, který má kapacitu ještě deset dalších přípojek. Starostka informovala o ošetření
památné lípy u Velkých Těšan, které provedla firma Ořez stromů Holešov. Práce stály 15 tisíc Kč. Podle informací
pracovníka bude strom každoročně kontrolovaný, další ořez bude nutný cca za pět let.
Zasedání se zúčastnil p. Marek Šimík, jako organizátor automobilových závodů, naplánovaných na 7.9. a podal informace
o záměru, případně zodpověděl dotazy.
ZO schválilo vypsání výběrového řízení na rekonstrukci výletiště a schválilo výběrovou komisi ve složení J. Zapletal, L.
Kolouchová a V. Halamová. Práce budou realizovány na jaře 2020, výše dotace bude 70%.
Rekonstrukce bývalé školy v Bařicích na bytový dům bude podpořena z IROP částkou 7,1 milionu. Finanční prostředky
z IROP nejsou uvolňovány průběžně k proplácení jednotlivých dílčích faktur, ale dotace je vyplacena zpětně až po
ukončení celé akce. Proto bude nutné si pro realizaci vzít úvěr od bankovního ústavu. O předložení nabídky na
poskytnutí úvěru byly osloveny Česká spořitelna, Komerční banka a Raiffeisenbank. Současně bylo zadáno zpracování
finanční analýzy, která nastíní, jak je financování pro realizaci záměru zvládnutelné.
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy společnosti Eon – na základě předloženého požadavku na uložení vedení NN
k větrnému mlýnu do země. Cenový návrh na provedení je ve výši 877.275 Kč, částka ve výši 132 tisíc jako záloha je
splatná ihned, na přípravu projektové dokumentace. Tuto částku by celou platila obec jakožto žadatel. Pokud by bylo
vedení v havarijním stavu (což podle vyjádření EONu není), byla by tato částka na jejich vrub. Zastupitelstvo záměr
odložilo z důvodu jiných, potřebnějších investic.
Zasedání ZO 16.září – ZO zrušilo výběrové řízení na rekonstrukci výletiště v Bařicích z důvodu předložení jediné cenové
nabídky od p. Peciny z Karolína. Výběrové řízení bylo vyhlášeno opakovaně, opět s oslovením tří potencionálních
dodavatelů. Osloveni byli Petr Pecina, Elektron Zlín a Haná Stav Kroměříž.
Zastupitelstvo schválilo dodatek nájemní smlouvy na obecní byt v Bařicích s platností do 31.12.
Žádost o povolení úpravy sjezdu ze svého pozemku p.č. 3/2 ve Velkých Těšanech si podal nový majitel, za účelem budoucí
výstavby rodinného domu. ZO žádosti vyhovělo za splnění podmínek, daných stavebním úřadem.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem změny jsou nové zákonné povinnosti – možnost
odevzdávání bioodpadů během celého roku, nikoliv jen během vegetačního období.
Od 1.1.2020 budou obce povinně odebírat od občanů jedlé tuky a oleje. Vzhledem k velikosti naší obce určitě
nebude sběr probíhat do speciální nádoby s odvozem v rámci běžného svozu. Domácnosti mohou oleje sbírat

do zavařovacích lahví nebo do petlahví a odevzdávat do boxu v přízemí obecního úřadu, odkud budou tyto
odváženy na sběrný dvůr do Kvasic.
ZO bylo seznámeno s předloženým návrhem K. Tomana na obnovu polní cesty p.č. 1200/3 k větrnému mlýnu, v rámci
projektu Tisíc cest pro krajinu. Záměrem je upravení povrchu tak, aby byl celoročně schůdný k procházkám (mlatová
cesta či travnatý povrch s pravidelným sečením)a osázen stromořadím. Starostka informovala o záměru společného
projektu Spolku Chřiby, jíž je obec členem, obnovit výsadbu stromořadí okolo silnic nebo polních cest s možností získání
dotačních prostředků. Obnovu polních cest nebo výsadbu okolo je potřeba konzultovat se ZP Kvasicko. Společné jednání
s projektantkou a zástupcem ZP je v plánu a jakékoliv řešení může být vhodnou variantou k předložené žádosti.
Úplná 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
Kominictví Kytlica přijde do obce provádět kontroly spalinových cest ve čtvrtek 3.10.
Sběrný dvůr Kvasice oznamuje změnu provozní doby. Otevřeno bude : středa - od 8.00 do 11.30 (polední přestávka) a
od 12.00 do 17.00 hodin, sobota 8.00 – 11.00. Provozní doba od 1.12. bude zkrácena do 15.30 hod.
V sobotu 28.září (státní svátek) bude zavřeno.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v obou místních částech přistaveny v týdnu od 21.října. Opět
připomínám, neukládejte do nich nic z toho, co lze v průběhu roku uložit do nádob na tříděný odpad.
Upozornění pro „stavebníky“ - množí se opět okolo obce hromádky materiálu všeho druhu : stavební suť, staré
kábly, kabáty, drobný odpad. Opět upozorňuji, že každý má možnost odpad uložit bez poplatku ve Kvasicích. Určitě je
cesta po silnici do sběrného dvora schůdnější než po polní cestě někde k potoku. Jedná se o přestupek, za který je
pokuta až 50.000 Kč.
Nezisková společnost Ecolamp bude prostřednictvím obce odebírat vysloužilé osvětlovací zařízení. Speciální box na
úsporné žárovky a zářivky bude umístěn v přízemí obecního úřadu a ve veřejných prostorách budovy školky.
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti – rozsah autobusové dopravy po 15.12.2019 bude vycházet ze současného
stavu. Budou platit stejné jízdní řády jako doposud až do té doby, než bude Zlínským krajem vyhlášeno nové výběrové
řízení. Žádosti obce o posun nedělního „kostelního“ spoje vyhověno nebylo.
Oprava komunikace Bařice-Střížovice bude zahájena v pondělí 30.9.za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude přes
Těšnovice, Kotojedy, Trávník a Střížovice. Práce potrvají podle sdělení prováděcí firmy 3 – 5 dní, v závislosti na počasí. Po
dobu prací bude zrušena autobusová zastávka u školy. Autobus v 9.15 Kroměříž-Lubná pojede po objízdné trase a
zastavovat bude na autobusové zastávce u č. 5.
Upozornění pro nájemce hrobových míst – většině nájemců hrobových míst končí k 31.12. letošního roku platnost
nájemních smluv. Poplatky budou vybírány a nové smlouvy uzavírány v prvním pololetí příštího roku. Nájemci dostanou
do svých schránek upozornění a sdělení o výši ceny za nájem a služby s ním spojené.
Výzva Zemědělského podniku Kvasicko - ZP Kvasicko žádá všechny spoluobčany, aby na polní hnojiště, případně
okraje pozemků, nevyváželi odpad a jiný nevhodný materiál ze zahrad, který nelze užívat k účelům hnojení. Polní
hnojiště jsou na pozemcích rozmístěna se souhlasem odboru životního prostředí, mají určený charakter ukládaného
materiálu a podléhají kontrole.
Pravidelné cvičení žen začíná v úterý 29.10 v 18.15
hodin ve společenské místnosti v Bařicích.

Z naší školky : Nový školní rok začal…..
Dne 2.září jsme i my v naší školičce zahájili nový
školní rok 2019/2020. K zápisu, který proběhl
v květnu, přišlo pět nových dětí ve věku 2,5 roku.
Celkem je pro tento školní rok zapsáno dvacet jedna
dětí. Během září probíhá adaptace nových dětí.
V tomto měsíci se uskutečnila informativní schůzka
pro rodiče. Byly mimo jiné naplánované a schválené
společné akce s rodiči. Do konce kalendářního roku

proběhne podzimní dílna spojená se světýlkovým pochodem. Zapojíme se do akce Česko zpívá koledy, bude uspořádán
vánoční jarmark, je naplánovaná vánoční besídka. Do nového školního roku přejeme všem hodně spokojenosti a hezkých
společných zážitků.
Vedení MŠ
TJ BIVOJ BAŘICE - podzim
So 28.9.
15.30 Litenčice-Bařice
Ne 6.10
15.00 Bařice-Zářičí
So 12.10 15.00 Zlobice-Bařice
So 19.10 14.30 Troubky-Bařice
Ne 27.10 14.00 Kyselovice-Bařice

Fotbalové okénko

Vážení fanoušci, vážení příznivci bařického fotbalu. Jsem velmi potěšen, že
je čím dál víc těch, kteří si najdou cestu v neděli po obědě na fotbalové
hřiště a podporují svůj tým. A nemusí litovat. Mužstvo se přes léto mnoho
nezměnilo, změn bylo pouze pár, zato celkem zásadních. K TJ BB se připojil
Andrej Spáčil, který u nás již hrával v dobách, kdy někteří naši mladí hráči
byli ještě v plenkách. Další velkou posilou se stal Martin Schořík, který dlouhou dobu udával tempo hry v Lutopecnách, se
kterými se mu podařilo minulou sezonu postoupit do okresního přeboru.
Sezona byla zahájena dvěma domácími utkáními, ze kterých si TJ BB odnesl 3 body. V prvním zápase TJ BB po velmi
dobrém fotbalovém výkonu sice přenechal body hostům z Roštína, ale hned další neděli hráči po ubojovaném vítězství
slavili první výhru v podzimu. Následná cesta do Pravčic se týmu vůbec nepodařila, ale s o to větší vervou se tým pustil
opět na domácím hřišti do hráčů Dřínova a slavil další vítězství, tentokrát po penaltovém rozstřelu. Utkání v Bezměrově
se nám opět nepovedlo. Soupeř byl na nás sice velice dobře připraven, ale tři ze čtyř gólů dal po našich individuálních
chybách.
Mužstvo se ale zdravě naštvalo a v plné síle se vrhlo do dalšího zápasu doma s Ratajemi. Ale bohužel, jak zápas rychle
začal, tak i velice rychle skončil. Ve 26. minutě hostující hráč nevybíravým zákrokem v malém vápně zlomil našemu
brankáři Dušanu Nadymáčkovi nohu. Přivolaná sanitka jej odvezla do kroměřížské nemocnice, odkud putoval rovnou do
Zlína na sál. V takových chvílích jde veškerý sport stranou a člověk si uvědomí, že existují mnohem důležitější věci na
světě, než je fotbal, hokej, honba za body, výsledky apod. Že jde především o zdraví, které máme jen jedno a o rodinu a
přátele, kteří stojí za námi i v tom nejhorším a na které se můžeme vždy spolehnout. A proto bych chtěl vzkázet vám
všem, našim fanouškům, I těm, kteři nás rádi nemáte, vše co děláte dělejte s rozumem a pokorou a nezapomínejte, že na
vás doma vždy někdo čeká. A tobě, Dušane, přeji za celý tým co nejrychlejší uzdravení, rychlou rekonvalescenci a návrat
zpět, do normálního života.
Dovolte mi tímto prostřednictvím také poděkovat obecním pracovnicím, Katce Strašákové a Marcele Baďurové za pomoc
při péči o fotbalové hřiště. A také všem těm, kteří se větší či menší měrou podílejí na chodu klubu.
Bařice – Roštín 1:2, Bařice - Šelešovice 2:1, Pravčice – Bařice 7:1, Bařice – Dřínov 2:1p, Bezměrov – Bařice 4:2, Bařice –
Rataje 0:1 nedohráno.
Za TJ BB Vít Šindler

Bařické stanování
O víkendu 26. až 28. července proběhl druhý ročník bařického stanování
na hřišti. Účast, i přes ne příliš optimistickou předpověď počasí, byla
opět velká. Pátek se nesl v duchu stavění stanů, osvěžování v dětském
bazénku, rozdávání táborových triček a opékání špekáčků. Večer
zpestřili Muzikanti od Sosny trempskými a country písněmi. Na sobotu
byl organizátory připraven program zejména pro děti. Dopoledne malí
účastníci plnili úkoly, které je měli dovést k pokladu. Všichni úspěšně
poklad našli a mohli se tak těšit ze sladkostí a čelovky pro každého
hledače pokladu. Po obědě, v podobě kotlíkového guláše, se malinko
zkazilo počasí. Nicméně i na tuto variantu organizátoři mysleli a zabavili
děti společenskými hrami. Sobotní odpoledne vyplnily různé soutěže
dětí i rodičů a den zakončily bramboráky, večerní promítání pohádek a
stezka odvahy. V neděli po originálním budíčku a nezbytné rozcvičce
všichni společnými silami složili stany a uklidili celý prostor a účastnící se
rozešli a rozjeli do svých domovů.
Tato velmi zdařilá akce se stává stálicí v bařickém prázdninovém
programu. Velmi děkujeme organizátorům Jarce Zbořilové a Lukáši
Outěřickému a všem kdo se nějakým způsobem podíleli na hladkém
průběhu celého víkendu. A už teď se těšíme na stanování v roce 2020.
Za účastníky Lucka Pecková a Lukáš Dvořák.

Sport dělá přátele
Slunečná sobota 14.9.2019 patřila našim nohejbalistům ve složení Martin Valach, Tomaš Valach, Marek Haloda, kteří
reprezentovali naši obec Velké Těšany na Nohejbalovém turnaji pořádaném v obci Karolín. Trojice nohejbalistů bojovala
ze všech sil o co nejlepší umístění. Hrát proti nim
nebylo vůbec jednoduché, statečně poráželi své
protihrače, s přehledem postoupili ze základní
skupiny a dostali se až do finále, kde se k nim v
boji o první místo zády otočilo štěstí.
Ale i tak můžeme gratulovat ke krásnému 2.
místu. K dobré a přátelské atmosféře přispělo
kromě sluníčka i drobné občerstvení včetně
grilovaných pochoutek.
Závěrem nutno dodat, že kromě celkového 2.
místa si jeden člen týmu Těšanských nohejbalistů
odnesl cenu za nejlepšího hráče turnaje. Tím byl
vyhlášen Tomáš Valach. Tome, gratulujeme!!!
Hoši děkujeme :-)
Zdeňka Halodová ml.

Pár slov z kroniky
Úřední listina, tak jak se s ní setkáváte dnes… je to strohý dokument, opírající se o množství paragrafů. Nedávno se
v jedné pozůstalosti v Bařicích našel originál Listiny o vykonaném dělení z r. 1875. Touto listinou se do majetku čtyřiceti
šesti majitelů směnou převádějí pozemky, později známé jako „Přední a Zadní záhonky“. Z těchto pozemku má být „…
část věnována na vydržování obecního býka, část na dvě jitra hliniště a cihelnu a na pastvu pro obecní dobytek“. Dále je
uvedeno, že „v užívání statku obecního nesmí od nynějška žádný úd obce míti nějaké přednosti a mají všichni údové
obce jenom za stejných podmínek právo bráti v užitcích statku obecního. “ Smlouva je podepsána všemi zúčastněnými z
řad občanů, mnohdy jenom třemi křížky za účasti svědků a to vše „ve smyslu povolení vysoce slavného moravského
výboru zemského ze dne 11.května 1872“. Za obec : Karel, Baďura, představený.
(Vše bez jediného paragrafu).

Bařice
Josef Brázdil
80 let
Josef Stratil
65 let
Lenka Šindlerová 50 let

Společenská rubrika – Významné životní jubileum oslavili
Velké Těšany
Anna Najkrová
75 let
Miroslava Ševčíková 60 let
Milena Tůmová
65 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme

Plánované akce :
Dýňování – pátek 25.10. od 16.00 hodin ve společenské místnosti v Bařicích.
Lampionový průvod – pondělí 28.10 od 17.00 hodin od obecního úřadu
Drakiáda – hřiště v Bařicích. Termín podle počasí.
Adventní mše – čtvrtek 5.12 od 17.00 hodin ve společenské místnosti v Bařicích.
Pozvánka na nedělní odpoledne na lezeckou stěnu na Ranči v Kostelanech
Členové SDH, spolků, rodiče s dětmi a ostatní občané členských obcí Spolku Chřiby jsou zváni na nedělní odpoledne
6.října na Ranč v Kostelanech. Přijďte si vyzkoušet své horolezecké schopnosti za dohledu instruktora. Můžete si
vyzkoušet jízdu na koni. Vstup a občerstvení zdarma. Parkování u sportovní haly.
Příští číslo zpravodaje vyjde 22.12. Příspěvky můžete odevzdávat do 19.12.
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