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Vážení spoluobčané,
Je tu další jaro, které proběhne trochu netradičně. Omezení nám přinese opět absenci tradičního klepání, nošení májky,
velikonoční pochůzky s pomlázkou a návrat s kraslicemi. Ale že se dá tradiční akce udělat i netradičně, se dočtete na
jiném místě tohoto zpravodaje.
S nastávajícími slunečnými dny nás to potáhne k práci na zahrádce a snad alespoň toto využití nám vynahradí
společenskou izolaci. Ani v tomto zpravodaji nenajdete pozvánku na plánované akce. Nikdo z nás si netroufne předvídat,
jak se bude situace vyvíjet. Dětem se vysněné nekonečné prázdniny už omrzely a i ta dříve nenáviděná škola v nich
vyvolává lákavou představu setkání s přáteli a společenského kontaktu. Tak opět si řekněme, že tato situace nebude
trvat věčně a jednou bude snad opravdu líp.
Co nás čeká na kulturním poli, to je zatím záhadou. Snad nám letošní dění přinese nějaké překvapení a budeme se moci
tak jako dříve sejít při nějaké kulturní akci. Přeji vám optimistický náhled do dalších měsíců a abyste nastávající
velikonoční svátky prožili ve zdraví.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání ZO 21.ledna – Na prvním letošním zasedání proběhla informace o podepsané smlouvě na budovu
Becherbaru. Z obecních prostředků byla uhrazena polovina kupní částky. Zbývající část bude placena z dotačních
prostředků, které nám poskytne Zlínský kraj. Po dobu pěti let od obdržení dotace je nutné dodržovat podmínky
dotačního programu. To znamená využívat budovu pouze ke společenským a volnočasovým aktivitám a tuto dobu
využít k projektové přípravě. Zastupitelům byly předloženy ke schválení smlouvy o úvěru s Komerční bankou na
dofinancování rekonstrukce bývalé školy. Jedná se o dva samostatné úvěry: úvěr ve výši 4 miliony s pětiletým
splátkovým obdobím a úvěr ve výši 7,1 milionu, který bude splacen po proplacení dotace.
V možnostech čerpání dotačního programu došlo k posunu a bude možné po profinancování 5 milionů už žádat o platbu
z dotačních prostředků. O této akci více na jiném místě ….
Tak jako v loňském roce bylo rozděleno 200.000 Kč na činnost spolků. Opět stejným dílem po 50.000 Kč. Podmínkou pro
udělení financí TJ Velké Těšany bylo konečné jednání o dořešení pozemku pod chodníkem k víceúčelovému hřišti.
Starostka informovala o nové odpadové legislativě, čemuž je věnováno více informací také na jiném místě zpravodaje.
Zasedání ZO 1.března – Obec projednala kupní smlouvu s TJ Velké Těšany na prodej pozemku p.č. 835/31 (část
přístupové cesty k víceúčelovému hřišti) za 1 Kč. Na tuto smlouvu navazuje smlouva o spolupráci mezi obcí a TJ, kterou
se obec zavazuje zakoupit do sokolovny nové stoly a židle v horizontu pěti let, za použití dotačních prostředků.
Byly schváleny smlouvy o údržbě vodních toků v době zvýšených průtoků s Povodím Moravy. Schváleno bylo rovněž
podání žádosti o dotaci z programu Zlínského kraje Podpora vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o prodloužení
vodovodního řádku a vybudování tlakové stanice v Bařicích. Zastupitelé schválili zakoupení a následnou distribuci
respirátorů pro občany nad 15 let.
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na https://www.barice-velketesany.cz/urad/uredni-deska/Dokumenty zastupitelstva nebo
v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

OZNÁMENÍ A INFORMACE
Dovolená na obecním úřadě – Ve dnech 30.3. – 1.4. bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Nebudou ani
pravidelné úřední hodiny ve Velkých Těšanech.
Prodejna pečiva Topolná bude v úterý 30.března přijímat písemné objednávky na Velikonoce, které bude vydávat ve
čtvrtek 1.dubna. Po Velikonocích přijede prodejna v obvyklém termínu v úterý 6.dubna.

Sběrný dvůr Kvasice má opět od 1.března prodlouženou provozní dobu. Otevřeno je ve středu od 8.00 do 11.30 a od
12.00 do 17.00 hodin. V sobotu od 8.00 do 11.00 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu, který probíhá vždy první dubnovou sobotu, bude podle sdělení Biopasu z důvodu
epidemiologické situace zahájen až ve druhé polovině dubna. Teprve potom budou oznámeny termíny svozu pro
jednotlivé obce.
Vývoz komunálního odpadu v době svátků – V povelikonočním týdnu bude svoz odpadu posunutý o jeden den. To
znamená, že čtvrteční svoz se uskuteční až v pátek. Upozorňujeme ty domácnosti, které doposud neuhradily poplatek
za odpad a nemají tedy vylepenou platnou známku, že jim při prvním dubnovém svozu Biopas odpad neodveze.
Sběr starých mobilů v Knihovně Kroměřížska – Pokud vám dosloužil váš mobilní telefon a chcete, aby byl ještě
k užitku, je možné se zapojit do akce Čas pro přírodu při příležitosti Dne země. Mobil, tablet nebo nabíječku můžete
odevzdat prostřednictvím okénka v Knihovně Kroměřížska. Za každý mobil půjde 10 Kč na aktivity Jedličkova ústavu.
Poradna pro spotřebitele v Kroměříž je otevřena každou druhou středu v měsíci od 11.00 do 15.00 hodin
v prostorách živnostenského úřadu, Husovo náměstí, Kroměříž. Na poradnu se mohou obracet spotřebitelé, kteří se cítí
poškozeni na svých právech při neuznání reklamace zboží, při prodeji energií či telekomunikačních služeb, při nekalých
obchodních praktikách internetových prodejců a podobně. Mimo poradní den je možné využít bezplatnou poradenskou
službu každý pracovní den v době od 9.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle +420 608 722 582.
Tašky na tříděný odpad – Pokud v některé domácnosti již dosloužily, je možné si vyzvednout novou sadu velkých i
malých tašek, podle potřeby na obecním úřadě, nebo ve Velkých Těšanech vždy v úterý při úředních hodinách.
Ukliďme Česko, ukliďme Chřiby – Obec Kostelany zve všechny příznivce rozhledny k pravidelnému úklidu přírody,
který proběhne v sobotu 27.března. Sraz je v 9.00 hodin před obecním úřadem na Kostelanech. Pytle a rukavice
zajištěny. Kontakt : J. Petřík, 607 870 392.

OPĚT SLUŽBA SENIOR TAXI pod hlavičkou MAS Hříběcí hory – V minulém zpravodaji jsme informovali o záměru
nabídnou tuto službu seniorům v území. Je pravdou, že v naší obci nikdo zájem neprojevil, ale není od věci informovat
vás o tom, jak se záměr dál vyvíjí. Služba s názvem Dopravní služba MAS Hříběcí hory nebude určena jen seniorům, ale
všem věkovým skupinám bez možnosti se někam dopravit vlastním autem. Cílem nemusí být jen doprava k lékaři, ale na
úřady, na nákupy nebo „jen tak“. Cena za 1 km – 7 Kč. Podle toho, jak bude služba využívána a jaké budou požadavky, se
bude projekt dále vyvíjet. Další konkrétní informace budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách.

A OPĚT PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH - Vážení majitelé aut, opět vzhledem k rozšiřujícímu se počtu vozidel
parkujících často na chodníku, při kterém dochází k poškozování veřejného majetku a opakujícím se stížnostem na
neprůchodnost chodníku, je třeba připomenout, že chodník není pro auta, ale pro chodce. Obecní úřad upozorňuje
vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se tímto svým konáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle
ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně žádáme ty majitele vozidel,
která parkují stabilně u silnice, aby v případě, že mají možnost parkovat ve dvoře, tak učinili. Množí se stížnosti na
omezení průjezdu technických vozidel atd. a může tak dojít k poškození zaparkovaných automobilů.

RESPIRÁTORY PRO SENIORY A PRO POTŘEBNÉ OBČANY – Obec zakoupila respirátory, které byly roznášeny do
vašich schránek. Pro občany starší patnácti let jeden kus, pro ty, kteří letos dovrší šedesát let a více, dva kusy. Kromě
toho bylo obci dodáno padesát kusů ze Státního fondu hmotných rezerv. Tyto respirátory jsou přednostně určeny pro
seniory nebo pro sociálně slabé občany. Pokud někdo z této skupiny má zájem, může si respirátor vyzvednout na
obecním úřadě.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. On – line formulář je možné vyplnit PC, nebo v telefonu. Je
navržen pro operační systémy Windows, Android, iOS.
Odkaz : https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/jak-se-secist.
Při sčítání není rozhodné trvalé bydliště, ale skutečný pobyt. Od 17.4 budou obcházet domy sčítací komisaři a občané,
kteří se nesečetli on-line, budou vyplňovat papírové formuláře. Termín vyplnění formuláře je do 11.5.2021.
Sčítací komisař pro obec Bařice-Velké Těšany : Eva Zemková, číslo průkazu 90-06-09701.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Letošní zimu jsme si po dlouhých letech užili i se
sněhem. S dětmi jsme chodili sáňkovat a bobovat,
stavěli jsme sněhuláky a dováděli na sněhu. V měsíci
únoru jsme uspořádali tradiční maškarní karneval.
Maminky dětem přichystaly hezké a vtipné masky a
začal maškarní rej plný tance, soutěží a her.
V důsledku dodržování všech epidemiologických
nařízení jsme v lednu a únoru nemuseli omezovat
provoz naší školky jako některá jiná školská zařízení
v našem okolí. Vzhledem k horšící se epidemiologické
situaci však vláda od 1.března uzavřela i předškolská
zařízení. Pro předškoláčky zajišťujeme distanční
výuku. Všichni doufáme, že se brzy budeme moci brzy
do školky vrátit.
Moc se těšíme na naši nově upravenou školní
zahradu, kde budeme moci sázet zeleninu, pozorovat
probouzející se přírodu a hrát si.
Snad nám epidemiologická situace dovolí uskutečnit i společné akce s rodiči na školní zahradě. Všem přejeme hodně
jarního sluníčka, optimistickou náladu a hlavně tolik důležité zdraví .
Vedení MŠ Velké Těšany

OBECNÍ DŮM NEBO BECHERBAR?
Jak asi většina občanů zaznamenala, po více jak bezmála třiceti letech podařilo se obci odkoupit do svého majetku
budovu bývalé Jednoty, dnes spíše nazývanou Becher bar. To, co dlouhou dobu nešlo, se nakonec po vzájemné
spolupráci a dohodě podařilo. A tak budova, kterou vnímá spousta občanů jako „naše dílo vybudované občany Těšan“,
patří opět obci a bude, doufejme, opět sloužit našim občanům. Dovolím si v této souvislosti poděkovat p. Tůmovi,
jakožto bývalému majiteli, za vstřícnost a spolupráci při odkupu budovy.
V této souvislosti se opět vzkřísila myšlenka těšanského kroje. Jak si jistě někteří z Vás pamatují, proběhl v roce 2015
velmi úspěšný košt slivovice, jehož tématem byla „Obnova těšanského kroje“. O této události psalo několik regionálních
deníků a stala se velmi diskutovanou možností obnovy tradic a zachování kulturního a společenského života let minulých
v obci. Možná by stálo za zamyšlení vybudovat v přízemí budovy menší místnost pro setkávání, jejíž součástí by mohl
být, řekněme, „kout tradic“ s trvalou výstavou Těšanského kroje a s dokumenty zachycujícím život a dění v naší obci ve
stopách času. Proto by se nyní pokusila skupinka místních nadšenců dát dohromady veškeré možné dokumenty, oslovit
kompetentní osoby z muzea Kroměříž, z muzea v Záhlinicích, poprosit samozřejmě o pomoc i místní občany a dát této
myšlence reálný základ pro vytvoření výstavy dějin Velkých Těšan.
Následně vyvstává také otázka, co s budovou a jak s ní naložit. Dovolte mi proto vyslovit svůj osobní názor a jednu
z možností řešení. Z mého pohledu bych navrhl využít celé horní patro budovy pro minimálně tři bytové jednotky,
přičemž by jeden byt mohl sloužit pro případného správce budovy a zároveň provozovatele služeb umístěných v přízemí
budovy. Zbylé byty by mohla využívat obec pro trvalejší či krátkodobé pronájmy, nebo si některý z bytů ponechat pro
případ mimořádné nešťastné události, která může postihnout kohokoli z občanů. V přízemí budovy bych ponechal
prostor pro vybudování menšího obchůdku a případného pohostinství. Další prostory budovy by mohly sloužit jako
zázemí pro např. kadeřnictví, pedikúru, masáže či menší relaxační zónu. Možná by šlo využít celé přízemí jako např.
chráněná dílna, či jako menší výrobní provozovna. Ovšem jak jsem již zmínil, je toto otázka pro širší diskuzi a určitě je
potřebné věnovat tomuto tématu více času.
Marek Haloda

JAK POKRAČUJE REKONSTRUKCE BÝVALÉ ŠKOLY … A PÁR INFORMACÍ Z HISTORIE
Rekonstrukce školní budovy byla zahájena k 1. prosinci. Doposud bylo profinancováno 1,3 milionu.
Především střecha prošla viditelnou změnou. Ta původní byla rozebrána hned po Novém roce. V těchto prostorách
bude umístěn podkrovní byt, těsně pod střechou rozvody a technické zařízení budovy. Jsou odstraněny vnitřní omítky.

V přízemí byly odstraněny podlahy a vybrány do půlmetrové hloubky, aby mohlo být započato s izolacemi. V nejbližších
dnech budou osázena nová okna.
V následujícím týdnu zde bude pracovat firma,
provádějící podřezání a odvlhčení zdiva. Uvnitř
budovy už vznikají nové příčky a pomalu se
objevují vnitřní dispozice, značící jednotlivé byty.
Před budovou je nová vodoměrnná šachta, která
byla původně ve sklepě. Ze strany ze dvora se už
rýsují nové otvory a je patrné, kde budou nová
okna a vstupy na balkony z jednotlivých bytů.
Zatím je budova obehnaná lešením, které bude
nejpozději do 20.dubna odstraněno. Na
severovýchodní straně budou umístěna náhradní
hnízdoviště pro rorýsa.
Jen tak pro zajímavost kdy a kolik se do školní
budovy investovalo. A určitě to z tehdejšího pohledu nebyly malé peníze :
1948 - Do školy byly na zahájení nového školního roku nákladem 23.000 Kč zakoupeny nové lavice.
1952 - Ve škole se investovalo 85.000 do oprav. Výměna oken za třídílná se neuskutečnila. Vyměnilo se devět oken o
stejném rozměru, tři záchodová okna a dveře se měly prořezat a osvětlit sklem, což se neuskutečnilo.
Na finanční odbor ONV podána žádost o příspěvek na fasádu.
1957 - Schválena oprava hospodářské budovy při škole. Problém je s financováním – nutno obrátit se na ONV, do
prosince bude provedeno.
1959 – Schváleno pořízení zábradlí před školou, objednáno v OSP – zařídí Josef Dvořák. Hovořeno o adaptaci záchodů ve
škole. Opět OSP. Plánovaná částka asi 25.000 nepostačí. Osázena předzahrádka před školou.
1960 - Na záchody školní navíc 8.000 Kč.
1961 – MNV zapůjčil do školy svůj televizor. Přes prázdniny konečně opraveny záchody. Škola se dočkala splachovacích
záchodů. Oprava stála 31.000 a nebyli s ní spokojeni. K umývadlu není ani nátěr, ani obložení.
1962 – O prázdninách jenom drobné opravy, zídka ode dvora.
Zdroj : Zápisy MNV, školní kronika psaná Antonínem Baťkem. Informace jsou uvedeny doslovně tak, jak byly v zápisech
formulovány.
Fotografie z průběhu stavby jsou vkládány na obecní stránky, záložka Fotogalerie, rok 2021.

TĚŠANSKÉ MÁJOVÁNÍ 2021
Rok s rokem se sešel a k nám opět zavítala smrtná neděle, která připadla na
21.3.2021. Letos jsme se nedali odradit vládními opatřeními, jako loni, a
v komorní skupince dětí jsme se vydali rozloučit se s paní Zimou, která nám
vládne do poslední chvíle. Do Těšanského potoka jsme za doprovodu
sněhových vloček vhodili malou slaměnou Mařenu a malými ozdobenými
větvičkami a písničkou Stála panenka Maria děvčata přivítala jaro. Zda se to
dětem podařilo, musíme posoudit v následujících dnech. Přejeme Vám nejen
do nacházejícího jara spoustu zdraví, radosti a pevné nervy.
Zdeňka Halodová ml.

ROK 2020 OČIMA SDH BAŘICE
Vzhledem k tomu, že na přelomu loňského a letošního roku nebylo možno
uspořádat členskou schůzi, rozhodli jsme se nejen členy sboru, ale i ostatní
občany informovat o činnosti za rok 2020 touto formou.
Začátkem roku jsme se zúčastnili okrskové schůze a proběhla rovněž
členská schůze SDH, kde jsme si naplánovali spoustu aktivit, ovšem řada z nich měla později vzít za své. Tradiční
obchůzku medvěda a jeho družiny jsme ještě před zavřením republiky stihli koncem února uskutečnit. Bohužel jsme se
koncem února také rozloučili s naším dlouholetým členem, panem Josefem Burešem. V půli března nastala uzávěra a

hromadné akce nebylo možno uskutečnit. Po dlouhé době jsme tedy nestavěli ani nekáceli máj. Částečné uvolnění
umožnilo uspořádat 6. června soutěžní odpoledne pro děti. 13. června byly v plánu tradiční oslavy, ze kterých nakonec
zůstala alespoň mše svatá na obecním úřadě.
V půli července proběhl na bařickém hřišti víkendový „přívesnický“ tábor, který jsme finančně podpořili a někteří
členové se i aktivně zúčastnili. První sobota v srpnu, která loni připadla na 1.8., patřila již tradičně seniorům a jejich
setkání za doprovodu dechové hudby Nedakoňanka. Byla to zároveň první příležitost, kdy jsme mohli využít nově
zrekonstruovaný bufet a areál místního výletiště. Při setkání nechyběla scénka dětských ochotníků „Ze života obce“,
tentokrát na téma šití roušek a nešvarů v obci, taneční vystoupení žen a pěvecké číslo mužského sboru Hejkal. Setkání
zpříjemnila řada pochoutek od místních cukrářek a guláš, který uvařil pan Lubomír Bocheza, který nás bohužel koncem
roku navždy opustil. 22. srpna řadu příznivců cimbálové muziky potěšily tóny houslí a cimbálu muziky Milana Mlčáka a
k chuti přišel i výborný burčák. Týden na to se děti rozloučily s prázdninami odpolednem plným her a opékáním
špekáčků. Tím rekapitulace společenských akcí končí, za zmínku stojí již jen obchůzka Mikuláše s andělem a čertem.
Opékání špekáčků na Štěpána již opět nebylo možné.Nyní dovolte výčet další činnosti mimo společenské akce:
20. července po vydatném přívalovém dešti se ukázalo, že poldr nad bařickým hřištěm plní svůj účel a neopakovala se
tedy naštěstí záplavová situace z roku 1996. Přívalová vlna strhla spoustu větví a dalšího materiálu z lesa a okolních polí,
poldr se naplnil a naplavený materiál ucpával výpusť z poldru. Na vyčištění výpusti se kromě místních hasičů a jednotky
profesionálních hasičů z Kroměříže podíleli i Albertovi. Následně 25. července proběhlo za pomoci řady malých i
dospělých dobrovolníků čištění poldru a celého přítoku do něj. Všem děkujeme, že přiložili ruku k dílu. Vzhledem
k tomu, že loňský rok byl bohatý na srážky, výpust byla čištěna opakovaně a rovněž bylo nutné odstranit nánosy z cest a
příkopů v okolí obce. Proběhlo rovněž čištění požární nádrže, což byla zásluha především místní omladiny. V průběhu
roku probíhaly také stavební práce na zbrojnici, jako např. dokončení prací na sociálním zařízení, úprava elektroinstalací
a osvětlení a provedení vnitřní vyzdívky garáže. Mimo to členové sboru spolu dalšími dobrovolníky po rekonstrukci
bufetů připravili zázemí pro pořádání společenských akcí.
Výhled do roku 2021 : Vodění medvěda možné nebylo, ale doufáme, že máj letos postavíme a snad i (sami)
pokácíme a zároveň oslavíme Mezinárodní den dětí. Dále bychom chtěli uspořádat zaběhlé akce jako v předešlých
letech, tedy, červnové oslavy vysvěcení kaple a zároveň 85 let od založení sboru, setkání se seniory, posezení u cimbálu,
rozloučení s prázdninami a štěpánské promítání. Mimo to plánujeme přibližně koncem června sběr železa. Uvidíme, co
situace a koronavirus dovolí, o plánovaných akcích budete dopředu informováni.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem, kteří jakkoliv hmotně, finančně či svou aktivní účastí podpořili činnost sboru
a život v obci. Všem přejeme hodně zdaru, pevné nervy a hlavně zdraví v této nelehké době.
Za SDH Bařice Martin Brázdil a Lukáš Dvořák

…a trochu čísel
KOLIK ODPADU JSME V LOŇSKÉM ROCE VYPRODUKOVALI A KOLIK NÁS TO STÁLO
-

Množství v tunách
Rok Komunální Papír
odpad

Plasty Biologicky
rozložitelný
odpad
2019 69,07
2,909 4,799 3,29
2020 80,88
3,515 5,774 5,590
Náklady za služby spojené s odpadem

Velko
objemový
odpad
16,685
8,311

Plech Železo

Sklo Hřbitovní
odpad

Jedlé tuky Textil
a oleje

0,700 5,540
0,561 6,780

4,667 7,180
5,681 7,020

0
0,046

Rok

Komunální odpad

Tříděný odpad

Nebezpečný odpad Sběrný dvůr
Kvasice

2019
2020

258.753 Kč
263.472 Kč

80.960 Kč
117.413 Kč

15.850 Kč
6.934 Kč

30.072 Kč
40.451 Kč

1,949
1,813

Finanční odměna
od Ekokomu za množství
vytříděného odpadu
42.982,50 Kč
51.824,-- Kč

CO NOVÉHO NA POLI ODPADŮ
Jak jste jistě postřehli, vešel v platnost nový odpadový zákon. A ten téměř všechny služby s odpadem související vyhnal
nahoru. Aktuálně nás stojí uložení jedné tuny odpadu na skládku 500 Kč. Při jednom svozu se odváží průměrně 2,7 – 3,4
tuny. Tato cena platí ovšem pouze do určitého množství uskladněného odpadu. Tuto hranici tvoří koeficient: násobek
počtu osob přihlášených k trvalému pobytu krát 200 kg. Pro naši obec tedy 95.6 tuny. Odpad uložený nad tuto hodnotu

bude ukládán za cenu 800 Kč/t. Bohužel koeficient daný zákonem nepočítá s občany, kteří nejsou v obci přihlášeni
k trvalému pobytu, i když sami zde odpad tvoří.
Nový zákon podle evropské legislativy směřuje k tomu, abychom od r. 2025 vytřídili nejméně 65% recyklovatelného
odpadu, do r. 2030 – 75 %. Současně by v tomto období měla vzrůst cena za uložení jedné tuny odpadu na skládku až na
1860 Kč. Zákon povinnost zabezpečit vytřídění daného množství recyklovatelného odpadu ukládá obcím a za nezajištění
splnění tohoto vytříděného podílu lze obcím uložit pokutu až do 200.000 Kč.
Jak jste si všimli výše, vzrostly hlavně náklady na sběr tříděného odpadu. Sice vytřídíme více, ale je problém s odbytem
hlavně plastového odpadu. Od společnosti Ekokom dostáváme finanční odměru za množství vytříděného odpadu a tato
odměna se zvyšuje, ale současně za odvoz každého kilogramu vytříděného plastu aktuálně platíme 2 Kč svozové firmě.
Ne všechny druhy plastů mají totiž na trhu prodejní hodnotu. Zpracování dalšího výrobku z něj stojí víc, než totožný
výrobek z primární suroviny. Recyklace těchto odpadů je vlastně placenou službou Jednoduše řečeno – dnes je vyvíjen
tlak na to, abychom více třídili, ale současně nás všechny tento trend více stojí.

NAHLÉDNUTÍ DO NAŠICH KNIHOVEN
Zajímá vás, kolik má která knihovna svazků, kolik čtenářů v loňském roce knihovnu navštívilo a kolik výpůjček si odnesli?
Celkový počet návštěv a výpůjček byl nižší než jindy. Své udělalo uzavření knihoven. Přesto měli čtenáři cestu do
knihovny otevřenou a mohli si přijít pro pravidelnou dávku četby individuálně. Knižní fond bařické knihovny si můžete
prohlédnout z pohodlí domova – v záložce on-line katalog knih pod odkazem „Knihovny“ na webových stránkách.
Rovněž zde najdete seznam aktuálně dovezených knih z výměnného souboru Knihovny Kroměřížska.
Vám, čtenářům, patří velké poděkování : Knihovna Bařice byla v loňském roce v kategorii knihoven obcí našeho regionu
pro 100-300 obyvatel vyhodnocena na prvním místě podle počtu zapsaných čtenářů a na druhém místě podle počtu
výpůjček. „Výpůjční okénka“ našich knihoven jsou vám i nadále otevřena.
Počet
čtenářů
Bařice
55
Vel. Těšany 14

Z toho
do 15 let
7
2

Počet
svazků
2287
2178

Počet
návštěv
294
125

Počet
výpůjček
1037
257

Z toho:
Romány
697
221

Celkem

9

4465

419

1294

918

69

Naučná
183
0

Dětské
knihy
135
36

Naučná
pro děti
22
0

183

171

22

A ještě jedna informace pro čtenáře : Pokud vás napadne nebo zaskočí dotaz, se kterým si nevíte rady, odpověď zkuste
hledat na stránkách Knihovny Kroměřížska pod záložkou : https://www.knihkm.cz/ptejte-se-knihovny.html. Informaci
dostanete do 48 hodin. A to odpověď velmi fundovanou včetně odkazů, ze kterých bylo čerpáno.

FOTOSOUTĚŽ MAS HŘÍBĚCÍ HORY s tématem „Jaro na vesnici“- Místní akční skupina Hříběcí hory vyhlašuje
fotografickou soutěž s tematickými okruhy Jaro v krajině MAS HH - Zvyky a tradice - Jarní výzdoba. Fotografie do soutěže
jsou přijímány v elektronickém formátu, bez stanovení velikosti či rozlišení. Sběr soutěžních snímků bude ukončen
16.5.2021 a vybraní výherci obdrží hodnotné ceny.
Pokud se chcete zúčastnit, své fotografie posílejte na info@hribecihory.cz, připojte své jméno a příjmení a případně i
stručný popisek toho, co je na snímku zachyceno a místo pořízení. Každý soutěžící může poslat libovolný počet snímků.
Soutěž není omezena věkem ani zkušenostmi s fotografováním.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
Bařice
Dagmar Běhalová 60 let
Pavel Bartůsek
50 let

Velké Těšany
Romana Smolinková 50 let
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