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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední číslo zpravodaje v tomto volebním období, tentokrát o dvě strany obsáhlejší. Přináší
vám pár slov a čísel - takový souhrn čtyřleté etapy, na rozdíl od čísel předchozích, která byla ve větší míře věnována
kulturním a společenským akcím. Co článek, to názor. Na vás jako na voličích je, abyste si udělali názor vlastní. Kdo se
zajímáte o veřejné dění, získávali jste průběžně informace z účasti na zasedáních zastupitelstva, případně ze zápisů na
našich obecních stránkách.
Co se nám podařilo nebo v čem jsme byli neúspěšní a kde jsou ještě rezervy, víte nejlépe sami. Za poslední volební
období nám stát opět přidal nejednu povinnost, která nás administrativně i finančně zatěžuje a jejíž plnění je na úkor
věcí potřebnějších. Viz např. GDPR, či spousta stále se opakujících hlášení, vytváření nesmyslných povinných
dokumentů, které pro obec naší velikosti ani nemají význam…
Na závěr volebního období vám děkujeme za podporu i za trpělivost, protože ne všechno se povedlo podle našich
představ. Do budoucna, ať zasedne v novém obecním zastupitelstvu kdokoliv, bude vítaná účast vás, občanů, na
rozhodování, aby bylo možné si říct, že vám není dění v obci lhostejné.
Jménem zastupitelstva : Věra Halamová, starostka obce

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zasedání ZO 14.září – zastupitelstvo bylo informováno o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci komunikace ve
Velkých Těšanech (úsek od kapličky k točně.) Osloveno bylo pět uchazečů : Skanska, Strabag, PORR, Swietelský, SUS.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma DEMSTAV Group z Hranic na Moravě v celkové výši 4.141.071 Kč. Informace o
zakázce získala z portálu zadavatele. Práce budou rozděleny na dvě etapy s termínem realizace v nadcházejících dvou
letech. Každá etapa bude finančně podpořena z POV Zlínského kraje ve výši 70%. Dofinancování celé akce z rozpočtu
obce představuje cca 1,2 milionu korun. Jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje, obec může z tohoto dotačního
programu čerpat 3,5 milionu rozdělených do tří let. Každá roční částka je limitovaná.
ZO bylo seznámeno s informací o dokončení prací na výměně kotlů v mateřské škole, o postupu prací při rekonstrukci
šaten a podání žádosti o dotační prostředky na rekonstrukci školy v Bařicích do Intergrovaného regionálního operačního
programu. Informace o úspěšnosti či neúspěšnosti v dotačním řízení mohou být k dispozici nejdřív v prosinci a v případě
kladného výsledku lze začátkem roku vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.
ZO schválilo :
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o ochraně nočního klidu. Tato vyhláška podle nové legislativy vymezuje dny, kdy
může být doba nočního klidu zkrácena či úplně zrušena. Jedná se o akce, které jsou společenského a kulturního rázu
(podle terminologie ministerstva vnitra „obecně prospěšné“). Nejedná se o soukromé rodinné akce. Těch se vyhláška
netýká a nelze tedy u těchto akcí požadovat zkrácení doby nočního klidu.
Poslední zasedání zastupitelstva v tomto volebním období se koná ve čtvrtek 27. září. Téměř jediným a hlavním bodem
programu bude projednání nového strategického plánu rozvoje obce na dalších osm let.
Co je to strategický plán – je to dokument, který obec často dokládá jako přílohu k žádosti o dotace, aby bylo patrné, že
to, co se žadatel chystá vybudovat, je v souladu s plánem rozvoje obce. Při tvorbě plánu je třeba vycházet
z ekonomických i demografických poměrů. Skládá ze z části analytické, kde jsou zahrnuta fakta o obci a z části návrhové,
zahrnující silné a slabé stránky obce či priority jejího dalšího rozvoje (občanská vybavenost atd.).
Možná vás napadne, proč tuto otázku řeší ještě „staré zastupitelstvo“. Dá se důvodně předpokládat, že ve stanovení
priorit či slabých míst mohou zúročit čtyřleté zkušenosti lépe, než začínající zastupitelé. Svou práci určitě odvedou i
zastupitelé noví, protože tvorba tohoto dokumentu je běh na delší trať.

Oznámení a informace
Pravidelné „zimní“ cvičení žen v Bařicích začíná opět poslední úterý v říjnu ve společenské místnosti v přízemí obecního
úřadu. Sportovní oděv, obuv a chuť do cvičení s sebou.
Otevírací doba na rozhledně Brdo po zbývající část roku : Září a říjen, sobota-neděle 10.00 – 16.00 hod.
Ve svátky : 28. září, 28. října, 17. listopadu - od 10.00 do 16.00 hod. Víkendy podle počasí, info na tel. 607 870 392.
Kominictví Kytlica bude v obci provádět revize spalinových cest. Zájemci se mohou stále hlásit na obecním úřadě.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na obvyklá místa v termínu okolo 20. října.
Sběrný dvůr Kvasice oznamuje, že v sobotu 29. září bude z technických důvodů zavřeno.

Malá rekapitulace
Zastupitelé obce se v tomto volebním období sešli doposud 39krát. Třem stům osmdesáti šesti pracovním bodům
věnovali 56,25 hodiny.
Oproti předchozímu volebnímu období, kdy byla účast veřejnosti na zasedání téměř nulová, našlo se tentokrát hodně
zájemců o veřejné dění a tak se na zasedání dostavilo v průběhu čtyř let sto padesát „návštěv“. Každý ze zastupitelů se
za čtyři roky omluvil průměrně čtyřikrát z účasti na
zasedání.

Z naší školky
Prázdniny jsou za námi a my jsme v naší školce přivítali
nové kamarády. Tento školní rok je zcela naplněná
kapacita mateřské školy, tj. dvacet tři dětí. Těšíme se na
všechny plánované akce. Budeme pokračovat
v mimoškolní aktivitě – obratnostním cvičení na TJ Slávie
Kroměříž. I letos proběhnou společné akce s rodiči.
Tvořivé dílny, lucerničkový pochod, besídky, Den otců,
zahradní slavnost na konci školního roku aj.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a na chvíle, které
společně strávíme v naší mateřské školce. Do nového
školního roku přejeme nám všem hodně zdraví a elánu.
Božena Adámková, ředitelka MŠ

Školka na dopravním hřišti v Kroměříži, červen 2018

POKLAD NAŠÍ OBCE? ZDEJŠÍ LIDÉ A SPOLKY.
O to, aby se obyvatelé setkávali, se starají zejména místní spolky. Už desítky let připravují program, který čítá i přes
dvacet společenských akcí ročně, což je co do počtu obyvatel naší obce a tím omezenému množství aktivních
dobrovolníků, naprosto unikátní. Členové spolků tuto práci dělají ve svém volném čase. Přinášejí do naší obce aktivní
možnosti vyžití. A právě tyto spolkové aktivity jsou základem naší vesnice. Pokud by naše spolky nefungovaly a nebyly by
podporovány, společenský život by v naší obci prakticky neexistoval. Například u SDH by v případě mimořádné situace
nemohla naše jednotka, která se na tyto události připravuje na taktických cvičeních, ani zasáhnout. Jde i o prevenci, a to
každoroční čištění potoků od dřevin, klestí a dalších nečistot, které by mohly ucpat zatrubněnou část potoka při
přívalových srážkách. Z velkého nadšení a radosti, že se tato práce daří, je tu dnes navíc závazek tuto činnost udržet
a snažit se ji dále rozvíjet.
Radost a chuť z takto odvedené práce vám ovšem zhořkne při zasedáních na obecním úřadě. Při jednáních si
vyslechnete, že práce našich spolků je naprosto zanedbatelná a brigády, které tyto spolky uskutečnily, se vlastně ani
neuskutečnily, i přestože vy sami a další dobrovolníci strávíte při ryze pracovních akcích desítky hodin svého volného
času. Toto všechno se od některých zástupců naší obce dozvíte i přesto, že v mnoha obcích jsou organizátory takových
akcí starostové a místostarostové. Naopak o to více by si měla naše obec této dobrovolnické práce spolků vážit. Naše
spolky mají chuť organizovat i více společenských aktivit, ale bohužel se jim nedostává komunikace, osobního přístupu a
jsou limitovány finančními prostředky, přestože roční rozpočet obce ve výši cca 7 mil. Kč má meziroční nárůst ve výši
minimálně 300 tis. Kč.
Naše vesnice je plná vzdělaných, pracovitých a obětavých lidí. Přál bych si, aby se ve vedení naší obce objevili právě tací
lidé, kteří budou aktivně podporovat naše spolky a podpoří každou iniciativu pro pořádání většího množství kulturních
akcí. Je třeba lidí, kteří budou různé skupiny obyvatel spojovat, nikoliv rozdělovat. Nebudou hledat důvody, proč něco
nejde, ale budou hledat společná řešení tak, aby život v naší obci byl příjemnější.
Ondřej Valach

JAKÉ JE TO BÝT V NAŠÍ OBCI ŘADOVÝM ZASTUPITELEM?
Stát se řadovým zastupitelem v naší obci, zvláště byl jste-li zvolen z jiné kandidátky než z kandidátky paní starostky, je
velmi těžké. Znamená to také, navrhnete-li například opravu obecní komunikace v havarijním stavu, po které denně
projíždí cca 80% veškeré automobilové dopravy, že se nejprve začínají hledat důvody, proč se tato investiční akce
realizovat nemůže. Začne to tvrzením, že silnice je sice ve špatném stavu, ale není obecní. Jakmile prokážete, že obecní
je, začnou vám tvrdit, že špatný stav silnice je váš subjektivní názor, i přestože k tomu doložíte odborné posouzení.
Po dlouhých čtyřech letech nekonečného argumentování a vyslechnutí si od některých zástupců obce neslušných výrazů
nakonec k rekonstrukci obecní komunikace přeci jen dochází. Avšak následuje dle mého názoru chybné rozhodnutí, kdy
je rekonstrukce tohoto krátkého úseku, i přestože je spolufinancována z dotačního titulu, rozdělena do dvou let.
Z jiných obcí vidíme, že dochází k rekonstrukcím mnohonásobně delších úseků během jednoho roku.
Ve vydání MF Dnes ze dne 17.9.2018 o dotačním titulu na opravy obecních majetků, kdy se k tomuto dotačnímu titulu
vyjadřují jednotliví starostové, jsem si přečetl: „Novou silnici potřebují i ve Velkých Těšanech. Stihnou ji během dvou let
…“. Vzhledem k tomu, že z tohoto dotačního titulu může být 70 % čerpáno na tuto investici a vysoutěžená cena
stavebních prací činí cca 4,1 mil. Kč, mohla být tato investice provedena v jednom roce. Roční rozpočet naší obce je cca 7
mil. Kč a z tohoto rozpočtu by bylo dofinancováno pouze 1,6 mil. Kč. Bylo by to rozumnější z hlediska stavebně –
technického, neopakovala by se uzavírka ve dvou letech po sobě, nebyli by obyvatelé dvakrát obtěžováni stavebním
ruchem a přineslo by to úsporu se zřízením a úklidem staveniště i dvojnásobným přesunem stavebních strojů atd.
Vzhledem k tomu, o jak malý úsek komunikace od kapličky k točně se jedná, považuji rozdělení na dvě etapy za chybné
rozhodnutí.
Obdobně „energickým“ způsobem se postupuje i u návrhů na vykoupení chátrajícího a pro kolemjdoucí nebezpečného
domu ve Dvoře. Tento dům s okolními pozemky mohl být již dávno vykoupen, provedena demolice a následně například
zprostředkován pro výstavbu nového rodinného domu nebo ponechán jako zelené prostranství. Nebudu rozebírat další
návrhy, kdy vám vedení obce sdělí, že obec nemá v tomto roce na opravy finance, přestože za tři měsíce se ze závěrečné
účetní zprávy o hospodaření obce dozvíte, že sedmimiliónový rozpočet skončil s přebytkem 1,5 mil. Kč. Dokonce se i
brání uvedení přesného znění vyslovených návrhů do zápisů z jednání zastupitelstva.
Naše vesnice je plná vzdělaných, pracovitých a obětavých lidí. Přál bych si, aby se ve vedení naší obce objevili lidé, kteří
nebudou hledat důvody, proč něco nejde, ale budou hledat rozumná řešení.
Ondřej Valach

Ohlédnutí po čtyřech letech
Vážení spoluobčané, dovolte mi prostřednictvím obecního zpravodaje zhodnotit z mého pohledu práci zastupitelstva
v končícím volebním období. Nejsem sice tak vášnivým přispívatelem do našeho čtvrtletníku, ale snad právě proto
nebude tento článek jen pouhou směsicí nic neříkajících a sebe sama lichotících vět.
Právě končící volební období nám přineslo dle mého názoru jednu dobrou a jednu špatnou zprávu pro naše občany. A
jak již to bývá, dovolte, abych začal pro mne tou horší. Tak tu máme konečně opozici. Tímto faktem jsme se zařadili mezi
velká města jako je např. Brno, ovšem jen s tím rozdílem, že správná opozice občas nabídne aspoň nějaké řešení.
Takzvaná opozice, do které se pasovali někteří titulovaní členové zastupitelstva, pouze kritizuje vedení obce a
zastupitelstvo, ale v případě řešení a podílení se na problémech obce pouze krčí rameny se slovy“ nebyl jsem vyzván“.
Myslím, že na tak malé obci, jako je naše, by měli spíše lidé hledat společně nějaká řešení daných problémů, nežli pouze
psát články s vědomím, že papír přece snese všechno a nějaká ta malá lež nebo nepravda ještě nikomu neublížila.
Zářným příkladem může být mimo jiné neustálé omývání zvyšujících se příjmů rozpočtu. Ano, příjmy rostou, ovšem
současně s tím rostou také výdaje, na což tito lidé rádi zapomínají. Neustálé zdražování služeb a stavebních prací je toho
vzorovým příkladem. Ona každá mince má dvě strany. Každé zastupitelstvo by se mělo starat o obecní majetek jako
správný hospodář a v době ekonomického růstu spíše vytvářet určitou rezervu, nežli vše jen zbytečně projíst.
Nicméně dobrou zprávou je jistě fakt, že i přes tyto negativní věci se podařilo v naší obci udělat kus práce a posunout se
zase o kousek dál. Kromě těch větších věcí, které jdou nejvíce vidět, jako je např. výstavba hřiště, oprava Sokolovny,
výstavba komunikací s návazností na druhou výjezdovou cestu, odkup a demolice chátrajících objektů a jiné. Je třeba si
ovšem uvědomit, že zde jsou věci malé, které bereme tak nějak samozřejmě, jako může být osvětlení, úklid obce,
fungující školka, právní služby občanům, ale i tyto věci stojí nemalé peníze.
Snad se nám podaří zvolit do následujících let zastupitelstvo, které nebude jen neustále řečnit, ale bude za ním vidět i
kus odvedené práce. Závěrem mi dovolte, abych popřál našim obcím další zdravý rozvoj a všem občanům pevné zdraví a
hodně spokojenosti.
Marek Haloda

Fotbalové okénko – TJ Bivoj Bařice
Úkol zněl jasně, napsat něco pozitivního o
bařickém fotbale. Tak tedy: tráva je zelená.
Možná to moc pozitivně nezní, ale
vzhledem k teplému, slunnému a vodě
prostému létu je to takřka zázrak, mnohé
kluby by bez zavlažování měly hrací plochu
jako betonový plácek mezi paneláky, viz.
třeba Zářičí, které své zápasy muselo
odehrát v Chropyni.
Další dobrou zprávou je probíhající
rekonstrukce šaten, která sic pomalu, ale
jistě spěje ke svému konci, který by měl být
ke konci října. Další pozitivní zprávou je, že
se po turbulentním létě, kdy bařický fotbal
málem zanikl; mimochodem na Volební
Valnou hromadu došlo minimum zájemců o fotbalové dění z řad fanoušků a diváků, což jistě značí o tom, jakou podporu
mezi lidmi místní spolek má – žádnou; se klubu podařilo i za podpory pana Běhala, za což mu patří velké dík, najít
nového trenéra v osobě pana Pavla Možíše, který má trenérské zkušenosti
třeba z Šelešovic, nebo Rataj. A také se podařilo po malém letním exodu přivést pár nových hráčů, slovy devět. Což je
v době, kdy je celorepublikový trend nesportovat a kluby jeden po druhém pomalu končí kvůli nedostatku hráčů,
relativně nadpozemský výkon.
No a tím výčet pozitiv končí. Jiskra zažehnuta nebyla a výkony nevybředly z bařické černoty. Kromě zápasu se
Šelešovicemi, kdy TJ BB ještě deset minut před koncem vedl 2:1, mužstvo vozí ze hřišť soupeřů jeden gólový příděl za
druhým. Snad se to dá přičíst na vrub nesehranosti nového týmu, snad absencí tréninkového zázemí (šaten), snad tím,
že všechny podzimní zápasy odehraje TJ BB na hřištích soupeřů, Kolo Datum
Čas
Soupeř
nevím.
utkání
Každopádně trenér a celé mužstvo bude mít zbytek podzimu a
9.
Neděle 30.9.
15.30
Troubky
celou zimu čas k natrénování potřebné fyzičky a herních 10.
Neděle 7.10.
15.00
Dřínov
automatizmů a v jarní části soutěže budou důstojnějšími soupeři a 11.
Sobota 13.10. 15.00
Pravčice
zároveň vítězně pokřtí nové šatny.
12.
Neděle 21.10. 15.00
Rataje
Výsledky TJ BB:
13.
Neděle 28.10. 14.30
Litenčice
Kyselovice 8:0 - Bezměrov 4:1 - Žalkovice B 4:1
1.
Neděle 4.11.
14.30
Zlobice
Lutopecny 11:0 - Zářičí 7:0 - Šelešovice
3:2
Za TJ BB Vít Šindler

Společenská rubrika – Významné životní jubileum oslavili:
Bařice
Velké Těšany
Marie Kolouchová 80 let
Jindřich Staněk
80 let
Augustin Brada
70 let
Josef Funtíček
65 let
Vladimír Lisý
70 let
František Hasmanda 80 let
Ludmila Kadlčíková 65 let
Miroslav Jelšík
80 let
Petr Dočkal
50 let
Jaroslav Galatík
65 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Plánované akce :
26. října – Dýňování, od 16.00 hodin ve společenské místnosti v Bařicích. Můžete si vyrobit vlastní světýlko, kterým
vyzdobíte prostor před domem a které budou obdivovat účastníci lampionového průvodu. Pokud nemáte vlastní dýni,
vyberete si přímo na místě.
27. října – Sázení lípy k 100. výročí republiky, v 16.30 hod. u poldru v Bařicích. Odtud vyjde Lampionový průvod na
hřbitov, kde bude položen věnec obětem 1. světové války. Pořádá SDH Bařice.
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