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Vážení čtenáři,
pokud právě čtete tyto řádky, tak se Vám do rukou dostalo již desáté vydání Informačního čtvrtletníku, který Vás
informuje o činnosti zastupitelstva obce, nejdůležitějších událostech a kulturních či sportovních akcích
pořádaných místními spolky.
Před napsáním tohoto zpravodaje jsem zvažoval, zda mám v jeho vydávání pokračovat. Pokud bych
nepokračoval, vyšel bych zřejmě vstříc jednomu nespokojenému spoluobčanovi. Zklamal bych však ty desítky
z vás, kteří jste si na obecní zpravodaje zvykli, aktivně se zapojujete do kulturně - společenského dění a činíte
spoustu dobré práce ve prospěch naší obce.
Při vydání tohoto „jubilejního“ zpravodaje je třeba ve stručnosti připomenout, co je jeho primárním cílem a
jakým způsobem je informační čtvrtletník vytvářen. Cílem je, aby se kontinuálně zlepšovala jak informovanost
veřejnosti, tak i její míra zapojení do správy věcí veřejných. Domnívám se, že daný cíl byl i s ohledem na můj
omezený přístup k informacím, kdy nejsem přímým členem výkonného aparátu obce, naplněn.
Limitovaný počet stran, který je k dispozici, se snažím s maximální efektivností a přehledností využít pro co
největší spektrum krátkých a stručných zpráv vztahujících se k dění obou obcí. Není tedy možné, vypisovat jejich
úplná znění. Podrobné informace jsou však zveřejňovány na webových stránkách či na obecních úředních
deskách.
Při psaní úvodníku tohoto dvojčísla informačního čtvrtletníku si uvědomuji, že období léta je nenávratně pryč.
Z letního cestování, kdy si mnozí z nás plnili své sny a vypravili se do dalekých krajů, zbyla spousta hezkých
vzpomínek a zážitků. Podzim je tedy neúprosně zde a s ním i plískanice, bláto a déšť, ale na druhou stranu také
krásně zlátnoucí listí na stromech, dozrálé a vybarvené ovoce a další radosti s tím související. Přestože
nadcházející roční období bude vyvolávat spíše pocity negativní a pesimistické tak věřím, že ve vašem podvědomí
budou převažovat myšlenky pozitivní a příjemné!
Ondřej Valach, redaktor informačního čtvrtletníku
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem pětkrát.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 28.04. 2009 v Bařicích
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“ ) schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Bařice – Velké Těšany a manželi Rejnohovými. Předmětem věcného břemene je umístění kabelové skříně a
kabelové přípojky přes obecní pozemek č. 404 v Bařicích k novostavbě rodinného domu.
ZO projednalo a zamítlo žádost pana Petra Tůmy ve věci odkupu pozemku pod budovou Becher Baru.
Pan Petr Tůma rovněž nabídl prodej své nemovitosti za cenu 2.000.000,- Kč s možností čtyřletého splátkového
kalendáře.
ZO schválilo podmínky dohody mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje.
Předmětem dohody je udělení souhlasu k vybudování sjezdu k čističce odpadních vod v Bařicích.
ZO projednalo žádost společnosti REN Power Solar II CZ o likvidaci betonového plotu v areálu bývalého
vojenského prostoru. Betonový plot bude zlikvidován s tím, že veškerý materiál vzniklý likvidací bude odvezen na
skládku na náklady nájemce.
V diskuzi vystoupil pan Josef Zavadil s dotazem, jak obec řeší nepovolený ořez stromů ve svém vlastnictví.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.05. 2009 ve Velkých Těšanech
ZO projednalo koncepci řešení dopravní situace ve Velkých Těšanech. Návrh společnosti Vydoz, s.r.o. byl
zamítnut s tím, že by v obci na neoznačených komunikacích mělo platit pravidlo pravé ruky. Dopravní zrcadlo,
které požaduje pan Josef Zavadil, bude zakoupeno a montáž provede odborná firma.
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a společností E.ON, s.r.o. o uložení
vedení NN na pozemku p. č. 1819 ve Velkých Těšanech (od trafa kolem zahrad po Jarkovo).
ZO projednalo a schválilo vypracování projektové dokumentace na víceúčelové hřiště ve Velkých Těšanech.
Multifunkční hřiště bude vybudováno na místě dosavadní požární nádrže. Finanční prostředky na projektovou
dokumentaci budou hrazeny z Báňského nadačního fondu. Projektovou dokumentaci bude zpracovávat společnost
EKKL, a.s.
ZO projednalo možnost vedení sítě veřejného osvětlení ke hřbitovu ve Velkých Těšanech. Vedení bude uloženo
v podzemí s vyústěním na čtyřech sloupech. Další jednání budou probíhat s Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského
kraje, v jehož vlastnictví je pozemek, ve kterém má být vedení uloženo.
ZO vyhovělo žádosti pana Karla Tomana ve věci protažení kanalizace na hranici jeho pozemku.
V diskuzi vystoupila paní Marta Formánková a upozornila na nepořádek v zahradě mateřské školy. Těšanská část
zastupitelstva přislíbila zvýšený dohled nad chováním mládeže.
Starostka informovala zastupitelstvo obce o plánované rekonstrukci autobusových zastávek v Bařicích. Jedná se
o úpravu autobusových zastávek včetně silniční části. Náklady na projektovou část činily 140.000,- Kč,
předpokládané náklady stavebních prací budou činit cca 1.070.000,- Kč. Spoluinvestorem je Ředitelství silnic a
dálnic Zlínského kraje.
Z Programu obnovy venkova Zlínského kraje získala obec na financování části akce 292.000,- Kč. Předmětem této
dotace je autobusová čekárna včetně nástupiště na místě dosavadní plechové čekárny, přístřešek na protější straně
a zděná čekárna ve Velkých Těšanech, vybudovaná v průběhu května.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.06. 2009 v Bařicích
ZO schválilo smlouvu o povolení vybudování sjezdu k nemovitosti č. 6 – paní Marty Bochezové v Bařicích. Vjezd
bude veden přes obecní pozemek č. 1145/1. Majitel si náklady na vjezd uhradí a udržovat jej bude na vlastní
náklady.
ZO schválilo zřízení pracovních míst veřejné služby pro občany v hmotné nouzi. V měsíci červnu bude umožněno
odpracovat potřebný počet hodin třem našim občanům. Každá žádost bude nadále posuzována individuálně.
Jednání ZO se zúčastnil pan Kišš, zástupce společnosti FitCraft s.r.o., která je dodavatelem stavby fotovoltaické
elektrárny v bývalém vojenském areálu. Předmětem jednání byl pronájem budovy vodárny na pozemku 1510/13 a
parcela 130 a smlouva o umístění vedení NN do polní cesty v k.ú. Velké Těšany o délce cca 1,6 km. Předmětem
jednání byla i příjezdová komunikace do areálu. Smlouvy budou dále projednány s nájemcem areálu - společností
REN POWER CZ Solar II.
Jednání ZO se zúčastnil pan Petr Tůma, který předložil žádost o odkup pozemku pod budovou Becher Baru. Pan
Petr Tůma navrhuje smluvně vázat souhlas o převedení či symbolický odprodej na uzavření závazku s jeho firmou
INDUBAU, s.r.o., která se zaváže, že na své náklady změní topné médium. Pan Petr Tůma rovněž zmínil možnost
odkupu budovy obcí za cenu 2.000.000 Kč s možností čtyřletého splátkového kalendáře.
ZO schválilo prodej stavební parcely č. 1186/7 o rozloze 1088m2 ve Velkých Těšanech. Stavební parcela byla
prodána panu Bačůvkovi z Těšnovic. Prodejní cena za 1m2 činí 150,- Kč. S panem Bačůvkou bude při prodeji
uzavřena smlouva o termínu započetí stavebních prací.
ZO projednalo stížnosti na polepování čekárny u rozcestí ve Velkých Těšanech. Na čekárně bude umístěna
zákazová cedule a příp. bude upozorněn i pořadatel akce. Projednána byla i možnost odkupu panelů a skruží
uložených za hřištěm v Bařicích.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.07. 2009 ve Velkých Těšanech
Jednání ZO se zúčastnil pan Mgr. Jan Tejkal a seznámil zastupitele a veřejnost se všeobecnými podmínkami
tvorby obecních symbolů. Předložil schematické nákresy pro společný a samostatný znak oběma obcím.
Náklady na tvorbu obecních symbolů budou činit cca 15.000,- Kč.
ZO schválilo dodatek nájemní smlouvy se společností REN POWER CZ Solar II. Předmětem dodatku smlouvy
mezí Bařice – Velké Těšany a společností REN POWER CZ Solar II byly smlouvy o užívání vodárny a zřízení
věcného břemene za účelem vedení zemního kabelového vedení polními cestami. Dodatek byl schválen za
podmínek posunutí plotu na severní straně pozemku z důvodu znovuobnovení původní polní cesty podél Obory
a zhodnocení odtokových poměrů pozemku a zajištění terénních úprav, které by zamezily nebezpečí při
přívalových srážkách.
ZO projednalo požadavek paní Maitnerové, majitelky pozemku 1097 ve Velkých Těšanech. Obec má zájem
pozemek o rozloze 42,3 m2 odkoupit kvůli plánované stavbě ČOV. Odhadní cena 10,- Kč za m2 je pro paní
Maitnerovou nevyhovující, požadavek majitelky na 150,- Kč za m2 je pro obec neakceptovatelný. Obec navrhuje
maximální možnou částku 40,- Kč/m2.
V diskuzi vystoupili pan Miroslav Jelšík a pan Josef Strašák z Velkých Těšan a vznesli dotaz, jak se obec staví
k odkupu budovy Becher baru. Pan Miroslav Zapletal poukázal na občasnou hlučnost v pohostinství u Smolinků.
Pan Stanislav Zápeca upozornil na špatný stav lípy u hřbitova ve Velkých Těšanech.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 08.09. 2009 ve Velkých Těšanech
ZO schválilo smlouvu o připojení k vodovodnímu řádu se stavebníkem panem Františkem Dvořákem. Smlouva
se vydává pro stavební úřad pro budoucí novostavbu na parcele č. 33 ve Velkých Těšanech.
ZO bylo informováno o podmínkách uložení kabelového vedení do pozemků Řěditelství silnic a dálnic ZLK za
účelem vybudování osvětlení ke hřbitovu ve Velkých Těšanech. Na tuto akci je připravována projektová
dokumentace s realizací do konce roku 2009.
ZO bylo seznámeno s návrhem obecních symbolů. Návrhy je možné zhlédnout a vyjádřit se k nim na obecním
úřadě v Bařicích a v knihovně ve Velkých Těšanech. K dispozici budou i na webových stránkách obce.
ZO opětovně zamítlo žádost pana Petra Tůmy o odprodej části pozemku č. 1740 a pozemku pod budovou
Becher baru.
Jednání ZO se zúčastnil pan Jaromír Smolinka ve věci vedení přístupové cesty do bývalého vojenského prostoru
- částečně přes jeho pozemek. Jednání nevedlo k dohodě. Obec nesouhlasí s pravidelnou finanční částkou za
nájemné, navrhuje však odkup, popř. směnu, s čímž majitel pozemku nesouhlasí.
ZO zamítlo žádost pana Hoška o odprodej obecní parcely č. 1550/1 (Boří) ve Velkých Těšanech.
ZO bylo seznámeno se stížností paní Dadákové a pana Mikulenky na volný pohyb psů po obci a s jejich žádostí
o řešení situace.
Občanské sdružení Cyrilek.net podalo žádost o uložení optického kabelu do obecních pozemků č. 1845, 1844,
1862/1 a 1510/12, tzn. do trasy kabelu vedeného z fotovoltaické elektrárny ke Zlámance. Věcné břemeno nebude
úplatné s tím, že OS Cyrilek.net bude bezplatně poskytovat internetové služby obecnímu úřadu a oběma místním
knihovnám.
ZO projednalo stav lip u hřbitova a u kapličky ve Velkých Těšanech. Tyto stromy byly prošetřeny dendroložkou
z Agentury ochrany přírody a krajiny ve Zlíně. Stav lip nebyl označen za havarijní. V případě lípy stojící
napravo od vchodu na hřbitov, jejíž kmen je poškozen rozsáhlou trhlinou, je doporučen rozsáhlý ořez větví,
případně bezpečnostní vazby koruny. Tyto zásahy budou provedeny po dohodě s odborníky v nejbližším
možném termínu.
ZO projednalo písemný nesouhlas od manželů Výstupových k probíhajícím stavebním pracím na rekonstrukci
silnice č. III/36736 v Bařicích. Přímo na místo stavby bylo svoláno jednání všech zainteresovaných stran. Byly
navrženy dodatečné úpravy vpustí, vjezdu na pozemek Výstupových a zvýšení chodníku. Dofinancování těchto
úprav zastupitelstvo schválilo.

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
Ohlédnutí za hasičským sportem, ve Velkých Těšanech „sportem číslo jedna“ !
Práce dobrovolných hasičů ve Velkých Těšanech je velmi pestrá. Nejde jen o výjezdy k požárům. Je to práce na
údržbě obecní hasičské techniky, pomoc při živelných pohromách, či pořádání kulturně – společenských akcí.
Členové sboru pravidelně ukazují svou šikovnost při nejrůznějších soutěžích a cvičeních. Je to krásný, ale velmi
časově náročný koníček, který v sobě obsahuje velkou dávku sportovního adrenalinu. Těšanští hasiči svou účastí
na požárních soutěžích reprezentují nejen svůj sbor, ale i celou obec. V letošním roce se družstvo mužů zúčastnilo
pěti soutěží v rámci našeho okrsku, třech prestižních soutěží v rámci seriálu Podhostýnské hasičské ligy a čtyř
námětových cvičení.
Soutěže v požárním sportu prošly za posledních deset let „dramatickou proměnou“. Chce-li družstvo uspět,
příprava na soutěže musí probíhat alespoň třikrát týdně. Mimo to musí každý hasič pracovat na své fyzické kondici
a jít do požárního útoku tzv. naplno. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká, každé zaváhání ve
zlomku jediné sekundy může rozhodnout. O proměně hasičského sportu svědčí i technické a sportovní vybavení.
Montérky a tepláky u mnoha okolních sborů nahrazují sportovní dresy a elastické kalhoty. Tenisky nahrazují
turrfy a následně tretry. Tato nová filozofie dává hasičskému sportu atraktivnější směr a hasiči mají rázem
výkonnostní úroveň atletů.
Tolik malé povídání o hasičském sportu a o hasičích ve Velkých Těšanech, kteří se chtějí přiblížit a konkurovat
ostatním sborům. Nejen tvrdou prací a odříkáním však mohou vytvořit konkurenceschopný tým a dokázat, že i oni
mohou stát na stupních vítězů. Těmto klukům je třeba více pomáhat při vytváření kvalitního zázemí v obci a
umožnit jim „rovnocenný boj“.
Hasičský sport je věkově omezen, protože s přibývajícími lety kondice klesá a soupeři nikomu nic nedarují. Přesto
léta strávená ve vrcholovém týmu jsou a budou těmi nejkrásnějšími, na které budou kluci z Velkých Těšan po
zbytek života vzpomínat!
Podporujme tedy naše hasiče a pomáhejme jim přetvářet zázemí amatérské na kvalitní!

VE VELKÝCH TĚŠANECH SE LOUČILI
S HASIČSKÝM VOZIDLEM TATRA 805
Je tomu neuvěřitelných 49 let, co místní dobrovolní
hasiči přivezli do vesničky požární vozidlo Tatra 805,
aby s jeho pomocí chránili životy a majetek zdejších
obyvatel. Po dlouhá desetiletí se toto vozidlo stalo
symbolem nejen zdejších hasičů, ale i celé obce.
Historický skříňový automobil, mezi místními zvaný
„kačena“, se ve Velkých Těšanech dočká díky obětavé
práci hasičů kulatého 50. výročí, ale již jen jako záložní
či rezervní vozidlo.
Vzpomínky a nostalgie tak provázely letošní hodové
slavnosti, na kterých bylo současně požehnáno novému
hasičskému vozidlu Avia A 30 speciál. Tento
automobil místním hasičům zakoupila v loňském roce
obec, a ti jeho opravám věnovali stovky hodin svých
dobrovolných prací, náročnější klempířské práce byly
provedeny odborníky. Nové vozidlo je mnohem
mobilnější pro zásah i bezpečnou přepravu osob.
Dobrovolníci potom na námětovém cvičení předvedli,
při jakých zásazích auto využijí. Zásah se hasičům
povedl a nové auto v něm sehrálo hlavní roli. Hodové
slavností zpestřila i vystoupení kynologického klubu
Vlkoš, jehož členové předvedli divákům, co vše
dokážou služební psi. Vyvrcholením slavností se stala
večerní hodková zábava s dechovou hudbou
Podboranka.

TĚŠANŠTÍ HASIČI PŘEKVAPILI
V PODHOSTÝNSKÉ LIZE
Úžasné, fantastické a zasloužené. Tato slova zněla na
adresu těšanských dobrovolných hasičů po vydařené
soutěži, která byla součástí prestižního seriálu
Podhostýnské hasičské ligy. Naše sedmičlenné družstvo
zužitkovalo desítky hodin strávených na trénincích a s
časem 22,28s zamíchalo při požárním útoku na 3B
pořadím této profesionální soutěže.
Za vzornou reprezentaci obce a našeho okrsku patří
těšanským hasičům velké poděkování!

TĚŠANSKÉ HASIČKY VSTOUPILY DO BOJŮ O VAVŘÍNY
Lucka, Míša, Kristýna, Peťka, Renča, Verča a Terka. To je nový sedmičlenný tým těšanských hasiček, které
řadu měsíců poctivě trénovaly a připravily se na náročný vstup do požárních soutěží!
Málokdo z Velkých Těšan mohl přehlédnout úsilí těchto děvčat, které po vzoru mužů ožily „hasičskou euforií“ a
vstoupily do neúprosných bojů o poháry.
První dvě soutěže v jejich první sezóně. A bilance? Dvakrát skončily na medailových stupních. Na domácí
požární soutěži ve Velkých Těšanech obsadily s časem 30,1s druhé místo. O týden později, tentokrát v silnější
konkurenci družstev na VII. ročníku soutěže v požárním sportu „O putovní pohár starosty obce Bělov“
vybojovaly „bronzový“ pohár. Po této požární soutěži, kdy za svými zády nechaly dvě favorizovaná družstva
z Karolína, družstvo z Kostelan a ze Žlutav, neskrývaly těšanské hasičky radost a dojetí!
Za vynikající týmový výkon a vzornou reprezentaci naší obce, náleží dobrovolným hasičkám z Velkých Těšan velké poděkování!
Držme palce našim hasičkám i v příští sezóně!

SRANDAMAČ svobodní versus ženatí
Pro pobavení nejen diváků, ale také všech
zúčastněných hráčů se v sobotu 15.8. sešli na
těšanském fotbalovém trávníku hráči ve dresech
svobodných a ženatých, aby při tradičním zápase
změřili své síly. Napínavé derby skončilo skončilo po
vyrovnaném boji vítězstvím ženatých 3:2!

DĚTSKÝ DEN VE VELKÝCH TĚŠANECH
V sobotu 20. června se na hřišti u sokolovny konal tradiční dětský den. Pro děti byla připravena spousta her,
zábavy a zážitků. Dětské sportovní odpoledne si ani letos nenechaly ujít desítky rodičů s dětmi. Děti netrpělivě
očekávaly zahájení „svého dne“ a odpoledne se s nadšením vrhly do plnění řady soutěžních disciplín. K
nejoblíbenějším patřilo vyfukování bublin a malování křídou. Zajímavé bylo sledovat i turnaj ve volejbale,
jehož účastníci podali velmi dobré sportovní výkony. Úspěch u dětí měli i malíři, kteří kreslili dětem jejich
vlastní portréty. Velkou radost udělala dětem také projížďka novým hasičským vozem a večerní diskotéka.
Na závěr 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.

OSLAVY STÉHO VÝROČÍ KAPLIČKY
Letošní sté výročí vysvěcení bařické kapličky připadá na říjen, oslavy
však proběhly 13.června 2009, na svátek sv. Antonína, tedy den, kdy
byla v kapli pravidelně sloužena mše. Kaple byla předtím důstojně
opravena. Slavnost byla zároveň spojena s přesvěcením kříže na
místním hřbitově, který byl v loňském roce zrestaurován. Přítomná
Zdounečanka hrála k tanci i poslechu k velké spokojenosti hostů.
Bohatý doprovodný program byl pěkným zpestřením svátečního
odpoledne a večera.
Při této příležitosti se konala na obecním úřadě výstava fotografií z
historie obce. Mnohé zapůjčili místní občané, k nahlédnutí byly i obecní
kroniky přivezené z kroměřížského archivu.
Snad bude založena nová místní tradice každoročních malých hodů,
které budou příležitostí, aby se celá obec, včetně rodáků, sešla při
slavnostní bohoslužbě a následné slavnosti.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ BYLA VYBAVENA NOVÝMI PRVKY
Pro děti v obou částech obce byla dětská hřiště doplněna o nové prvky, přičemž původní byly odstraněny pro nevyhovující
stav. Pět zcela nových prvků slouží dětem od 3 do 12 let. Podmínky užívání hřišť jsou stanoveny návštěvním řádem, který
je vyvěšen na viditelném místě. Jak se ukázalo, je hlavně v Bařicích problémem udržení pořádku, přestože hřiště je
vybaveno odpadkovým košem. Rodiče, poučte své ratolesti, že hřiště bylo upraveno právě pro ně. Skutečnost, že si hrají
mezi pohozenými odpadky, by vůbec neměla být přehlížena.

LETNÍ KINO BAŘICE
Letní kino ukončilo v posledním prázdninovém pátku svou druhou promítací
sezonu jako jedno ze dvou kin tohoto typu v okolí. Oproti loňskému roku
opadl zájem místních, naopak převážnou část diváků tvořili přespolní.
Průměrná sledovanost byla okolo čtyřiceti diváků. V dnešní době, kdy je
přístupnost snímků možná prostřednictvím půjčoven nosičů všeho druhu,
nejde jen o zhlédnutí filmu, ale i o celkovou atmosféru, která se s posezením v
křesle u televize zcela jistě nedá srovnat.

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V BAŘICÍCH
Tradiční dětské odpoledne s taneční zábavou se již po čtvrté konalo pod
záštitou Občanského sdružení rodičů v Bařicích. Termín byl již také
obvyklý, a to předposlední srpnový víkend. Pěkné počasí přilákalo víc jak
dvacet dětí různého věku, program byl zakončen táborákem. Bohužel
počasí nevydrželo celé odpoledne, diplomy a odměny byly předávány již
za deště a stejně tak probíhala i poslední soutěž - propíchávání
zavěšených balónků, naplněných vodou, ovšem se zavázanýma očima!
Prostě disciplína, které počasí nevadilo. Plánovaná taneční zábava se pro
nepřízeň počasí přesunula na nedělní odpoledne, což se odrazilo na účasti.
Kdo však přišel, nelitoval. Připravená tombola byla tak bohatá, že se
dostalo téměř na každého.

SVATBA V OBCI
První svatební obřad na místním obecním úřadě se konal v pátek 7. srpna 2009. Snoubenci si přáli být oddáni
přímo v místě bydliště, nikoliv v Kroměříži, s následnou hostinou na místním výletišti. Okruh svatebčanů
tvořili hlavně přátelé snoubenců, takže svatební den proběhl v poněkud netradičním duchu.
Pro případné další zájemce: Usnesením zastupitelstva byly stanoveny oddávací dny v pracovním týdnu pondělípátek v době od 9 do 15 hodin. Nutná je přítomnost matrikářky kroměřížského městského úřadu.

POHLEDNICE NAŠÍ OBCE
Obec Bařice – Velké Těšany vydala své pohlednice. Výběr je ze čtyř druhů a zájemci si je mohou zakoupit na
obecním úřadě. K prodeji budou i v prodejnách smíšeného zboží. Věříme, že se Vám budou líbit!

Uzávěrka zpravodaje č. II/4 a III/4 2009 je 30.09. 2009, 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.

