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Vážení čtenáři,
než jsme se nadáli, přiblížila se polovina kalendářního podzimu, tradičně doprovázená paletou barev na listnatých
stromech. Při odpoledních procházkách nebo pracích na zahrádkách občas slunce rozzáří barvy stromů do
nádherné škály odstínů, ale občas je mlha skryje tak, že nejdou vidět ani koruny těchto stromů.
Blížící se zimní počasí však s sebou přináší i začátek topné sezóny. Kouř z komínů se v naší obci stal v minulých
letech běžnou věcí. Pevně věříme, že v letošním roce půjde jen o kouř voňavý, vzniklý spalováním dřeva, nikoliv
čmoud těžký a dusivý, vzniklý spalováním plastů, PET lahví a nápojových kartonů. Uvědomme si, že pálením
tohoto odpadu vznikají nebezpečné látky, které znamenají bezprostřední riziko pro naše zdraví. Buďme prosím ke
svému zdraví ohleduplní.
Redakce informačního čtvrtletníku
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem třikrát.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 01.09.2008 v Bařicích
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“) schválilo znění nájemní smlouvy s mosteckou
společností REN POWER CZ Solar II, s.r.o. za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny v bývalém vojenském
areálu „Velká Hvězda“. Nájemní smlouva byla sjednána na dobu 30 let s účinností od 01.09. 2008 do 30.09. 2038.
Výše ročního nájemného bude po celou dobu trvání třicetileté smlouvy činit částku 500 tis. Kč bez DPH.
Se záměrem využití bývalého vojenského areálu pro účely výstavby fotovoltaické elektrárny již dříve souhlasilo
všech 9 členů obecního zastupitelstva. S podmínkami nájemní smlouvy souhlasilo pouze 6 členů zastupitelstva, 1
člen se hlasování zdržel a 2 členové byli proti, jelikož nesouhlasili s platebními podmínkami smlouvy, zejména
s výší stálého nájemného po celé třicetileté trvání smlouvy.
ZO schválilo smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na opravu dvou
památných křížů v naší obci. Předmětem smlouvy bylo restaurování kříže z roku 1872 (u Zavadilového) a
restaurování kříže z roku 1922 (na hřbitově v Bařicích). Celkové náklady na opravu obou křížů činily 88.834,- Kč,
Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 40.000,- Kč. Dotace na opravu kříže na hřbitově ve Velkých Těšanech
poskytnuta nebyla, cena restaurátorské práce bude činit cca 47.000,- Kč.
ZO bylo informováno o zájemcích o odkup stavebního pozemku č. 1186/7 ve Velkých Těšanech (nad
Vojtáškovým). Zájem projevili manželé Daňkovi a pan Staněk z Kroměříže. V případě odkupu budou
upřednostněni zájemci z naší obce.
ZO bylo informováno o zájemcích o odkup části bývalé školní zahrady (p.č. 30). ZO nejprve osloví majitele
sousedního pozemku (p.č. 227/3), který je územním plánem určen k zástavbě, zda by byl ochoten jednat o jeho
odprodeji.
ZO projednalo situaci v mateřské škole ve Velkých Těšanech. K 31.08.2008 rozvázala pracovní poměr paní
učitelka Pavlína Hrabalová. Od 01.09. 2008 zajišťují provoz MŠ paní ředitelka J. Mlčochová a paní M.
Formánková. Mateřskou školu ve školním roce 2008/2009 navštěvuje celkem devět dětí, což je o dvě děti méně
než v roce předcházejícím. Náklady na provoz MŠ v roce 2008 činí 300.000,- Kč.
ZO projednalo žádost pana J. Zavadila a pana M. Zapletala. Pan J. Zavadil požaduje umístění dopravního zrcadla,
dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ a zpomalovacího pruhu v místě výjezdu z lokality Úvoz ve Velkých
Těšanech. Dále také požaduje zpevnění příjezdové cesty přes Úvoz ke své zahradě. Současně byla projednána i
žádost pana M. Zapletala, jenž požaduje obdobné dopravní značení u svého domu, včetně umístění zpomalovacího
retardéru.
Žádost pana Josefa Zavadila o zpevnění účelové komunikace k jeho zahradě bude vyřešena umístěním panelů.
Dopravní situace ve Velkých Těšanech bude dále projednávána ve spolupráci s dopravními odborníky.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.09.2008 v Bařicích
ZO bylo informováno o vypracování stanoviska odboru územního plánování krajského úřadu Zlínského kraje
k návrhu změny územního plánu obce. Veřejné projednání územního plánu proběhne 04.11. 2008 na Obecním
úřadě v Bařicích.
ZO projednalo připravovaný projekt na kanalizaci a ČOV v obci. Ve dnech 10.09. a 11.09. 2008 proběhla v obou
místních částech veřejná setkání s odpovědným projektantem společnosti INEX projekt. Ve Velkých Těšanech je
problematický průchod kanalizace přes pozemky č. 835/32 a 1906, které mají více než padesát spolumajitelů,
z nichž někteří již nežijí a nevyřešené pozůstalosti způsobují velké komplikace. V obci jsou celkem čtyři takto
zatížené pozemky. Oslovení vlastníků a odkoupení jejich podílů proběhne prostřednictvím JUDr. Rubíčkové.
V Bařicích se jedná o pozemky č. 1234 a 1238. Obec zahájí jednání i s p. Přecechtílkem, na jehož pozemku má být
umístěna čistírna odpadních vod.
ZO schválilo prodej pozemku č. 30 v Bařicích manželům Darině a Pavlu Rejhonovým. Kupní smlouva bude
připravena JUDr. Rubíčkovou. Pozemek o rozloze 1384 m2 byl prodán v ceně 70,- Kč/m2.
ZO schválilo záměr úpravy veřejného prostranství na návsi ve Velkých Těšanech. Odstranění panelů provede
společnost ZP Kvasicko, a.s., předláždění chodníků provede společnost ZEMSTAV Morava, s.r.o.
v předpokládané ceně 177.000,- Kč. Současně bude společností ZEMSTAV, s.r.o. předlážděn i chodník od
Valachového k Polišenskému v předpokládané ceně 416.000,- Kč. Stavební práce budou dokončeny do 15.12.
2008.
ZO bylo informováno o probíhajících jednáních s vlastníky pozemků, které jsou dle územního plánu určeny
k výstavbě nových rodinných domů. Jednání s vlastníky probíhá prostřednictvím Chropyňské realitní kanceláře.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem výkupu jsou pouze části pozemků, souhlasí zastupitelstvo s tím, že pokud
bude současný majitel trvat na odprodeji pouze celé parcely, vykoupí se zbylá část za cenu zemědělské půdy.
ZO schválilo žádost SDH ve Velkých Těšanech o uvolnění částky 50.000,- Kč z rozpočtu obce na nákup nového
hasičského vozidla. Členové dobrovolných hasičů si zajistili nové hasičské vozidlo AVIA A 30 – hasičský speciál
z obce Kobeřice u Brna, jelikož současné zásahové vozidlo Tatra 805 již dlouhodobě nesplňuje požadavky, které
jsou kladené na zajištění akceschopného provozu a bezpečnosti přepravovaných osob.
Nevyhovující hasičské vozidlo (skříňová Avie) bude odvezeno z prostranství před hasičskou zbrojnicí, jelikož toto
vozidlo není způsobilé k přepravě osob, nesplňuje bezpečnostní požadavky pro uložení hasičské techniky a není
způsobilé pro garážování v hasičské zbrojnici. Skříňová Avie bude umístěna v areálu obecního úřadu v Bařicích.
ZO schválilo rozpočtové opatření 5 a 6/2008. Předmětem rozpočtového opatření bylo např. vyčlenění částky na
opravu výletiště v BA (7.000,- Kč), úpravu mříží v bufetu a na tanečním kole v BA (6.000,-Kč), materiálu na
opravu pódia na tanečním kole v BA (10.000,- Kč), na zpomalovací pruhy v BA (35.000,- Kč), na nákup
hasičského vozidla ve VT (50.000,- Kč), na opravu komínů na MŠ ve VT (100.000,- Kč), na opravu střechy a
kříže na kapli v BA (90.000,- Kč) a na předláždění chodníků, vč. úpravy veřejného prostranství ve VT (cca
590.000,- Kč).
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2008 v Bařicích
ZO projednalo návrh změny několika obecně závazných vyhlášek. Jedná se zejména o úpravu vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, vyhlášky o podmínkách spalování rostlinných materiálů v obci, vyhlášky změny o místních poplatcích za
psy, vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a vyhlášky o místním poplatku za provozování
výherních hracích přístrojů. Vyhlášky vstoupí v platnost od 01.01.2009.
ZO bylo informováno o ukončení hlavního pracovního poměru (HPP) s obecním zaměstnancem panem Baďurou.
Během zimních měsíců může vykonávat pro obec práci na dohodu o provedení práce ve stanoveném limitu.
Zastupitelstvo obce projedná možnost zaměstnání pana Baďury na HPP i pro příští rok (duben – říjen).
ZO bylo informováno o průběhu úpravy veřejného prostranství před obecním úřadem v Bařicích. Do konce roku
proběhne i výsadba veřejné zeleně u kaple ve Velkých Těšanech.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili dva naši občané. Pan M. Valach kritizoval uzavření třicetileté
nájemní smlouvy se společností REN POWER, s.r.o. bez možnosti úpravy výše nájemného dle každoroční
valorizace.

PŘÍPRAVA STAVBY ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD V NAŠÍ OBCI
Vypršela platnost povolení o vypouštění odpadních vod do vodních toků v roce 2013, a proto je obec nucena
přistoupit k řešení otázky likvidace odpadních vod. V souladu s "Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje“ byl zvolen oddílný systém kanalizace v obou místních částech obce, což znamená oddělené
odvádění dešťové a splaškové vody.
Pod pojmem splaškové vody se myslí odpadní vody z kuchyňského dřezu, z koupelny i záchodu, tedy kompletně
všechny odpadní vody z domu.
Páteřní síť nové kanalizace je vedena většinou ve vozovkách místních komunikací. Pro napojení jednotlivých
rodinných domů budou z hlavní stoky vysazeny kanalizační odbočky z trub PVC DN150 až po hranici
soukromých pozemků. Tyto kanalizační odbočky budou umístěny v souladu s přáním vlastníka domu tak, aby
došlo k nejlepšímu spojení se splaškovými vodami.
Vody z dešťových svodů ze střešních okapů budou odváděny stávající přípojkou do staré kanalizace. Po
napojení na novou kanalizační síť a po zprovoznění ČOV bude potřeba, aby si každý vlastník domu zrušil septik
a napojil se tzv. „přímo“. K přepojení na novou kanalizaci budou občané včas vyzváni.
Stávající kanalizační síť bude využita na vody dešťové a nově budovaná síť bude odvádět vody splaškové.
Splaškové vody budou odváděny pomocí nově navrhovaných stok z trub PVC DN250 – DN300 na centrální
ČOV pod obcí Bařice a z Velkých Těšan budou tyto vody přečerpávány pomocí čerpací stanice umístěné u
potoka u č.p. 78.
Čerpací stanice bude plastová dvouplášťová válcová nádoba, která bude osazena v zemi a na terénu budou pouze
poklopy od revizních průlezů. V čerpací stanici bude osazeno čerpadlo s řezacím kolem tak, aby do
navrhovaného výtlaku prošlo vše, co kanalizací přiteče.
Centrální ČOV bude umístěna na soutoku Bařického potoka a přítoku 02 Bařický potoka. Jedná se o
mechanicko-biologickou ČOV pro 480 – 500EO. ČOV se bude skládat z mechanického předčištění a dále
z biologického stupně, kde bude docházet k bakteriologickému rozkladu znečištění a posléze vypouštění
vyčištěné vody do Bařického potoka. Celá ČOV je zastřešena, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby
nežádoucími pachy.
V současné době se připravuje projekt pro územní řízení a jedná se o výkupu pozemků tzv. „mlátičkových
družstev“. Ve Velkých Těšanech se jedná o pozemek č. 835/32 a v Bařicích o pozemek č. 1934. Probíhají také
jednání o výkupu pozemků pro stavbu čistírny odpadních vod, vyřizují se povolení ke vstupu na soukromé
pozemky a souhlasy s vedením kanalizačního potrubí přes tyto pozemky.
Souběžně se řeší i výkup pozemku č. 1906 ve Velkých Těšanech (vyštěrkovaná cesta u sokolovny) a pozemku č.
1938 v Bařicích (za Malinkovým při výjezdu z obce). Tyto dva pozemky jsou veřejným prostranstvím a jejich
vlastníci jsou totožní s vlastníky pozemků pro budoucí kanalizaci.

ROZLOUČENÍ S NAŠÍ MATEŘINKOU
Prvního září vykročilo do školy poprvé v doprovodu rodičů

sedm dětí, které opustily naši mateřskou školu. Paní
ředitelka jim připravila před koncem školního roku
pěkné rozloučení, všichni dostali pamětní listy, dárky a
byli šerpou pasováni na předškoláky.
Ačkoliv se do školy těšili všichni bez rozdílu a byli
zvědavi na nové spolužáky a novou paní učitelku,
zároveň důvěrně známé prostředí školky opouštěli
trochu neradi.
Prváčkům přejeme na cestě za vzděláním hodně úspěchů.

TJ VELKÉ TĚŠANY PŘIPRAVUJE
V období vánočních prázdnin se v sále
sokolovny uskuteční turnaj v badmintonu.

místní

Srdečně zvou pořadatelé!

Mateřská škola ve školním roce 2008/2009
Pro školní rok 2008/2009 je v naší mateřince zapsáno
celkem devět dětí, z toho čtyři děti jsou předškolní.

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
EXCELENTNÍ VYSTOUPENÍ TĚŠANSKÝCH
HASIČŮ V ROCE 2008
Vůle. Motivace. Bojovnost. To jsou vlastnosti, o které se mladí
těšanští hasiči po celou uplynulou sezónu opírali. Účast na
soutěžích, námětových cvičeních a desítky pravidelných
tréninků vypovídají o silné partě, která umí držet pohromadě.
Závodní družstvo mužů se v průběhu letošní sezóny zúčastnilo
pěti námětových cvičení, a to v Kvasicích, ve Vrbce,
v Sulimově, v Lubné a také místní hasiči zorganizovali
námětové cvičení v domácím prostředí. Úkoly při dálkové
dopravě vody všichni členové plnili zodpovědně a bezchybně.
Družstvo mužů se také zúčastnilo okrskového kola v požárním
sportu v Karolíně, pohárových soutěží v Bělově, v Kostelanech a
v Bařicích.
Velkým zpestřením se pro těšanské dobrovolné hasiče stala
noční pohárová soutěž v Karolíně. Soutěž proběhla se
sportovními hadicemi a byla součástí Podhostýnské hasičské
ligy. Závodní družstvo své výkony neustále vylepšovalo. Hasiči
si vytvořili i svůj osobní rekord, když po spojení a roztažení
hadic zasáhli cílový terč ze vzdálenosti 100m od zdroje vody
v čase 29,18s.
Za vzornou reprezentaci naší obce v průběhu celé soutěžní
sezóny patří všem mladým hasičům uznání a velký dík!

FOTBALOVÝ ZÁPAS SVOBODNÍ & ŽENATÍ

DĚTSKÝ DEN V BAŘICÍCH
Dětský den 23.8. - lépe řečeno sportovní den pro děti i
dospělé, sportovce i nesportovce, probíhal od časného
odpoledne. Mladší děti absolvovaly orientační běh, pro
starší byly připraveny disciplíny náročnější, např. střelba ze
vzduchovky nebo chůdy. Dospělí se utkali v nohejbalovém
turnaji. Zpestřením dne byli kreslíři z časopisu Trnky Brnky.
O svou karikaturu či portrét měly zájem všechny přítomné
děti, kreslilo se na papír i na tělo. Večerní zábava a bohatá
tombola udělala radost všem, kteří se pobavili a vyhráli,
nebo se alespoň zúčastnili.
Poděkování patří všem sponzorům i organizátorům akce!

LETNÍ KINO – SEZÓNA 2008
Letní kino Bařice provozovalo činnost v průběhu srpna.
Pořadatelé vsadili na osvědčené staré „trháky“ ale je jisté, že
dnešní doba je poznamenána snadnou přístupností filmů na
nosičích všeho druhu, půjčovnami či přeberným množstvím
televizních programů.
Přesto byla návštěvnost poměrně dobrá, ale převážně z řad
domácích diváků. V každém případě bylo promítání
zpestřením letních měsíců. Pro mladší a malé diváky bylo
letní kino naprosto něco nového. Vstupné ve výši 30,- Kč
bylo dostupné každému, vstupenky byly slosovatelné pro tři
přítomné diváky. V tomto trendu chtějí pořadatelé
pokračovat i nadále.
Informace pro případné zájemce: Promítací sezóna bude
opět zahájena počátkem letních prázdnin!

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD V BAŘICÍCH

Fotbalovým svátkem pro Velké Těšany bylo i letos utkání týmu
ženatých a svobodných. Po vzoru kolébky fotbalu začal zápas v
patnáct hodin stejně, jako utkání anglické Premier league.
Atmosféru na ostrovech připomínal také podmáčený trávník
místního fotbalového stánku. Mezi desítkami přihlížejících
diváků byla i spousta fanynek, což dávalo tušit, že někteří ze
svobodných mohou do příštího utkání změnit dres. ☺

PIV-KOP ODSTARTOVAL DALŠÍ SEZÓNU
Fotbalisté oddílu sálové kopané, zvaného PIV–KOP, vstoupili
do dvanácté soutěžní sezóny. Ročník 2008/2009 odstartovali
remízou s týmem KSK Všetuly v poměru 1:1.
Oddíl PIV–KOPu vznikl ve Velkých Těšanech před jedenácti
lety a je pravidelným účastníkem druhé ligy okresního kola v
sálové kopané, která se hraje ve sportovní hale v Holešově.
Těšanští fotbalisté využívají zimní futsalovou sezónu zejména
k přípravě na jarní část fotbalové soutěže svého lubenského
fotbalového klubu.

Lampionový průvod, který v dřívějších letech patřil
k obvyklým doprovodným jevům podzimních oslav, je pro
dnešní děti už něčím neobvyklým. Občanské sdružení
rodičů si tímto způsobem 28. října připomnělo výročí
založení republiky. Účast byla překvapivě velká, průvod
směřoval nejprve na hřbitov ke kříži - pomníku padlým v
1. světové válce z řad bařických občanů, a poté zpět do
obce. I když někteří účastníci cestou o lampion přišli, jejich
nadšení z akce to určitě nezmenšilo.

SEZÓNA BAŘICKÉ FOTBALISTKY
Bařická zástupkyně dívčí kopané, hráčka DFK Holešov,
Michaela Dobroslávková, se letos opět zúčastnila
celosvětového fotbalového svátku DENMARK SOCCER
FESTIVAL v Kodani, za přítomnosti 156 týmů různých
věkových kategorií z Evropy a Jižní i Severní Ameriky.
DFK s věkovým průměrem 16,6 roku byl nejmladší ze
všech deseti zúčastněných ženských družstev. Oproti
loňskému 8. místu ve stejné soutěži se děvčata letos umístila
na 7. místě. Michaela je druhou nejlepší střelkyní sezóny
v kategorii žákyň se 16 góly, současně hraje i za ženy (1
gól). Sezónu však ukončila předčasně kvůli zranění, které si
přivodila na hřišti ve Veřovicích v podobě zraněného nártu.

Přejeme našim hráčům v sezóně 2008/2009 hodně zdaru a úspěchů!
Uzávěrka zpravodaje č. III/2008 je 31.10. 2008, Odpovědný redaktor Ondřej Valach
Rád uvítám všechny Vaše náměty a připomínky ke zlepšení informačního čtvrtletníku. Dle Vašeho zájmu je možné kterékoliv téma rozebrat v příštím vydání
podrobněji. Všechny Vaše náměty, připomínky a fotografie z kulturně-společenských či sportovních akcí zasílejte na e-mailovou adresu: valachon@email.cz.

