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Vážení čtenáři, spoluobčané,
dostává se k vám letní vydání Informačního čtvrtletníku, což je neklamným znamením toho, že rok 2010 vstoupil do
své druhé poloviny. Nastalo období prázdnin a dovolených. Rád bych Vám proto popřál krásné léto plné pohody a
příjemné chvíle odpočinku, ať jej budete trávit kdekoliv.
Vysvědčení jsou již rozdána a děti vyrazily na prázdniny. Pevně věřím, že většina rodičů byla s výsledky práce svých
dětí spokojena, přesto že ne na každém vysvědčení se skvěly samé jedničky. To ale nevadí. Většina z dříve
narozených totiž ví, že v životě více než na školní klasifikaci záleží na schopnostech a charakteru člověka. Všichni
jistě známe řadu příkladů toho, že šikovný a kvalifikovaný řemeslník, který má rád svou práci, je v životě užitečnější
a šťastnější než kdejaký vychytralý kariérista.
Ale dost polemizování, léto je tradičně spojeno s volnem, odpočinkem a cestováním. Přeji tedy Vám všem šťastnou
cestu, ale také šťastné návraty, daleké prázdninové pobyty plné příjemných i vzrušujících zážitků, společnost lidí,
které máte rádi, i krásné letní počasí. Pevně věřím, že bez ohledu na to, zda strávíte dny volna při aktivním
odpočinku nebo dáte přednost relaxaci, načerpáte dostatek sil pro další týdny a vrátíte se do Bařic a Velkých Těšan
svěží, odpočatí a dobře naladění.
Nám všem také přeji, aby letní bouřky pročistily nejen vzduch, ale i mezilidské vztahy. Je velmi potřebné, abychom
se na sebe usmívali, měli pro druhé pozitivní slova, abychom si jeden druhého vážili, tolerovali se a měli k sobě
úctu. Zkrátka, abychom prožívali pozitivní plnohodnotný život. Tak tedy mějte krásné a pohodové léto!
Ondřej Valach, redaktor informačního čtvrtletníku

Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem šestkrát.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.03.2010 v Bařicích
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“ ) vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.
Od 01.01.2009 do 31.12. 2009 bylo z obecního rozpočtu přerozděleno celkem 5 433 263,50 Kč. Finanční výbor
upozornil starostku obce na nepřiměřený objem finančních prostředků plynoucích do provozních výdajů. Obec by
měla finanční prostředky více koncentrovat na financování dlouhodobých, především investičních akcí s vysokou
přidanou hodnotou a eliminovat tak podíl provozních výdajů. ZO bylo seznámeno i se zprávou kontrolního výboru.
ZO bylo seznámeno s hospodářským výsledkem mateřské školy za rok 2009 s tím, že výsledek hospodaření ve výši
27.714,- Kč bude převeden do rezervního fondu.
ZO rozhodlo o přerušení činnosti mateřské školy ve Velkých Těšanech od 30.06.2010 s tím, že činnost školy bude
přerušena po dobu maximálně tří let z důvodu velmi nízké naplněnosti a rekonstrukce budovy. V této souvislosti byla
odvolána i ředitelka mateřské školy.
ZO bylo informováno o probíhajících pracích na projektové dokumentaci na rekonstrukci mateřské školy ve Velkých
Těšanech. Žádost o dotační prostředky na rekonstrukci školy bude předložena na podzim letošního roku.
V diskuzi vystoupil pan M. Běhal a vznesl dotaz nad podílem finančních prostředků plynoucích z rozpočtu obce do
obou místních částí, vč. financování místních spolků a termínem výstavby víceúčelového hřiště v Bařicích.
Paní Zavřelová se zajímala o rekonstrukci budovy školy v Bařicích.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 31.03.2010 v Bařicích
ZO schválilo smlouvu s TJ Velké Těšany o zřízení věcného břemene na parcele č. 835/31 v k.ú. Velké Těšany (v
místě kontejnerů na tříděný odpad). Předmětem smlouvy je umožnění vstupu a příjezdu na víceúčelové hřiště.
ZO projednalo odkup pozemku č. 375 v k.ú. Velké Těšany, jehož majitelem je pan Josef Žůrek. Na uvedeném
pozemku stojí socha sv. Františka z roku 1902, které hrozí poškození stability postupným přioráváním zemědělské
plochy. Odkupem poměrné části pozemku od majitele o rozloze 176 m2, jehož přesné vymezení bude stanoveno
geometrickým plánem, vznikne plocha pro úpravu nejbližšího okolí sochy tak, aby bylo zabráněno poškození.
ZO projednalo žádost pana Václava Šindlera o odstranění retardéru před jeho domem (při vjezdu do ulice Chobot).
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 20.04.2010 ve Velkých Těšanech
ZO schválilo smlouvu se společností E.ON distribuce o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni (p.č. 1820 a
1186 v k.ú. Velké Těšany). Jedná se o uložení kabelového vedení elektřiny od Vítkového k Plevovému.
ZO schválilo smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení v obou částech obce. Rekonstrukci provede
společnost – Josef Sklenařík v nákladech cca 578.000,- Kč.
ZO opětovně projednalo záměr VaK Kroměříž, a.s. o majetkové vyrovnání pozemků pod vodojemem v Bařicích.
Výše nájmu byla schválena ve výši 1.000,- Kč.
ZO bylo informováno o zadání vyhotovení obecních symbolů. Cena výroby obecních symbolů bude činit 14.280,Kč.
ZO projednalo žádost pana Lubomíra Bochezy o užívání obecního pozemku č. 281/1 v k.ú. Bařice za účelem
vyčištění a osetí obilím pro bažanty.
ZO opětovně projednalo žádost pana Petra Tůmy o převod pozemku pod budovou Becher Baru do jeho vlastnictví.
Žádost byla zamítnuta.
Starostka dodatečně informovala zastupitelstvo obce o nákupu multifunkčního traktoru na údržbu veřejných
prostranství a hřbitovů. Cena multifunkčního traktoru činila 169.000,- Kč.
ZO rozhodlo o předložení žádosti k získání finančních prostředků z fondu Moravských naftových dolů. Finanční
prostředky budou využity na výsadbu zeleně v obou místních částech. Ve Velkých Těšanech budou obnoveny aleje
kolem polních cest (z ulice U trafa a z ulice Bařina k hlavní cestě), v Bařicích budou vysázeny stromy za obcí u
křížů a okrasné keře v centru obce.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 12.05.2010 ve Velkých Těšanech
ZO projednalo dodatek č. 4 nájemní smlouvy předložený společností REN Power Solar III. Dodatek smlouvy byl
doplněn o připomínky zastupitelstva obce, a to o zřízení rezervního fondu, z jehož prostředků by obec za
předpokladu nesplnění povinností provozovatele nájemce, uvedla pronajaté pozemky do původního stavu. Dodatek
smlouvy byl konzultován i s právní kanceláří.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 24.05.2010 v Bařicích
ZO projednalo návrh Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Kroměřížsko. Z dotazníkového šetření místních
obyvatel a připomínek zastupitelstva byla sestavena vize rozvoje obce.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.06.2010 ve Velkých Těšanech
ZO projednalo a schválilo dohodu o dočasném omezení užívání silničního tělesa. Dohoda byla podepsána mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje, Obcí Bařice – Velké Těšany a společností OK–Team – zhotovitelem
stavby – veřejné osvětlení Velké Těšany (prodloužení sítě ke hřbitovu).
ZO bylo informováno o dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v obou částech obce. Celkové náklady na
rekonstrukci činily 596.000,- Kč, částku 347.000,- Kč poskytl Zlínský kraj.
ZO projednalo žádost společnosti VaK Kroměříž, a.s. o pronájem pozemku č. 424/2 a 147 v k.ú. Bařice (vodojem).
S navrhovanou částkou ze strany obce ve výši 1.000,- Kč ročně, provozovatel nesouhlasí a navrhuje odhadem
stanovenou částku 184,- Kč /ročně.

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE

POHÁDKOVÝ LES V BAŘICÍCH
Již podesáté se místní i přespolní děti se svým doprovodem
vypravily do bařického pohádkového lesa. Hned za bránou čekala
vrátnice jako z pohádky s nekompromisními vrátnými. Kdo překonal
tuto část, narazil na myslivce, kteří ho podrobili vědomostem
z oblasti přírody a pak už následovaly jen samé pohádkové výjevy.
Ale není pohádka jako pohádka – takové peklo či čarodějný hrad, to
mnohého malého návštěvníka může i polekat, zvlášť když je třeba
plnit ještě nějaký úkol . Čtyřlístek jako vždy potěšil,stejně tak Krtek,
Mrazík a mnoho dalších, bez kterých by se snad takový pohádkový
les ani neobešel.

Posezení na výletišti či ukázky výcviku pejsků, to vše

POŽEHNÁNÍ SYMBOLŮ V BAŘICÍCH
Rok poté, co byla slavnostně přesvěcena nově opravená kaplička v
Bařicích, sešli se bařičtí občané opět při významné události –
požehnání obecních symbolů. Znak i vlajka byly navrženy a
schváleny s ohledem na zemědělský původ obce. Námět vychází ze
staré obecní pečetě, kterou si snad ještě někteří z pamětníků mohou
pamatovat z původních obecních listin. Odpolední program na výletišti
zpestřily děti svým divadelním vystoupením, zazněl kytarový a
flétnový koncert a ti nejmenší, kteří už nevydrželi na místě, se mohli
svézt na voze, taženým párem koní.
Jen počasí nedokázalo zachovat přízeň a tak po 21 . hodině musel být
program předčasně ukončen.

ČTENÍ Z BIBLE
Zatímco v rámci České republiky proběhl letos již druhý ročník Celonárodního čtení Bible, v Bařicích se tato akce konala prvně.
Podstatou je četba úryvků z Bible na veřejných místech s tím, že účastníci se ve čtení střídají. Iniciátorem je občanské sdružení
Biblios jako vydavatel publikace Bible 21, jejíž překlad vyšel v loňském roce.
Společného čtení se zúčastnilo dvacet zájemců za přítomnosti kněze P. Utíkala, který doporučil vhodné pasáže k četbě a četbu
sám zahájil.

OSLAVY 900 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI VELKÉ TĚŠANY SE VYDAŘILY
V sobotu 1. května vepsala obec Velké Těšany další mimořádnou kapitolu do své obecní kroniky. Podařilo se jí
zorganizovat důstojné oslavy 900 let jejího trvání, které si nikdo z místních nenechal ujít.Velké Těšany oslavami
skutečně žily, o čemž svědčily velké přípravy, do kterých se zapojily desítky šikovných obyvatel.
Sobota ráno začala neobvyklým pohybem na návsi, kde probíhala příprava na odpolední program. Byla vyzdobena
kaple, přichystána hasičská technika, jezdecké překážky a nechyběly ani stánky s bohatým občerstvením.
Celý program začal před druhou hodinou odpolední položením věnce k pomníku padlých. Následoval proslov
místního kronikáře, díky kterému si občané Velkých Těšan připomněli bohatou historii své obce. Následovala
slavnostní mše svatá s požehnáním nových obecních symbolů a jako trvalá vzpomínka na slavnostní den byla
vysazena pamětní lípa. „Bude nám svědkem toho, že si starobylost naší obce uvědomujeme a že jsme na ni hrdi“
uvedl kronikář obce Ing. Josef Strašák.
Slavnostní odpoledne pak pokračovalo námětovým cvičením sborů dobrovolných hasičů okrsku Kvasicko a
ukázkou dovedností jezdeckých stájí pana Ing. Petra Galatíka a pana Jindřicha Jarky. Vyvrcholením slavností se
stala večerní hodková zábava s dechovou hudbou Podboranka. Posezení s přáteli, tanec a dobrá nálada se protáhla až
do časných ranních hodin.
Poděkování patří všem, kteří hodové slavnosti připravili a samozřejmě také spoluobčanům za hojnou účast. Mimořádný dík náleží
panu Ing. Petru Galatíkovi a Jindřichu Jarkovi za zorganizování jezdeckých skokových závodů a také dechové hudbě Podboranka,
která celý slavnostní program doprovázela.

DOBROVOLNÍ HASIČI VYČISTILI
POTOKY PROTÉKAJÍCÍ OBCÍ
Začátkem dubna se uskutečnilo čištění potoků
protékajících naší obcí. Dobrovolní hasiči z Velkých
Těšan se touto prací snaží každoročně předejít nebezpečí
ucpání zatrubněných částí potoků a jejich následnému
rozlití při přívalových srážkách.

POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Jak vidí dobrovolné hasiče při jejich náročné práci děti a
mládež ve Velkých Těšanech? To bylo téma výtvarné
soutěže, kterou pořádali místní dobrovolní hasiči. Soutěž se
konala v neděli 11. dubna v naší mateřské školce.
Cílem této výtvarné soutěže byla preventivně – výchovná
činnost místních dětí na úseku požární ochrany. Výtvarné
práce dětí byly navíc postoupeny k vyhodnocení do
okresního kola.

DĚTSKÝ DEN VE VELKÝCH TĚŠANECH
Odpoledne věnované dětem uspořádala TJ Velké Těšany.
Připravené byly zajímavé hry a soutěžní úkoly. Dětskému dni
přálo krásné počasí. K nejoblíbenější soutěži patřil orientační
běh, kde byly pro děti připraveny stanoviště, na kterých plnily
zajímavé úkoly.
Zpestřením sportovního odpoledne byla ukázka výcviku
poslušnosti psů, diskotéka a bohatá tombola.
Na závěr Dne Dětí byla pro každého účastníka připravena
zasloužená odměna a bohaté občerstvení.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizačních přípravách
a zabezpečení celého soutěžního odpoledne.

POZVÁNÍ NA FOTBALOVÝ ZÁPAS
SVOBODNÍ & ŽENATÍ
V sobotu 21. srpna se uskuteční na fotbalovém trávníku ve
Velkých Těšanech tradiční fotbalový zápas SVOBODNÍ &
ŽENATÍ. Začátek utkání bude v 15.00 hod., připraveno bude
bohaté občerstvení!
Srdečně zve TJ Velké Těšany.

Uzávěrka zpravodaje č. II/2010 je 30.06. 2010, Odpovědný redaktor Ondřej Valach
Úplná znění zápisů z jednání zastupitelstva obce naleznete na internetových stránkách obce. Veškeré vaše náměty, připomínky a fotografie z kulturněspolečenských či sportovních akcí zasílejte na e-mailovou adresu: valachon@email.cz.

