Informační čtvrtletník
Obce Bařice-Velké Těšany
4/2019
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední letošní číslo obecního zpravodaje. V těchto dnech jste do svých schránek opět po dvou
letech dostali nový kalendář obcí mikroregionu Kroměřížsko jako malý dárek. Fotografie zachycující kolorit obcí před sto
či méně lety. Je zajímavé vidět, jak se vizáž našich obcí změnila. Pokud má někdo z vás doma zajímavou starou
fotografii, prosím o zapůjčení, abychom měli při přípravě dalšího kalendáře z čeho čerpat.
Přejeme vám touto cestou pěkné a klidné vánoce. Ať vás blízcí překvapí pěkným dárkem pod stromeček, ať si vaše děti i
vy vánoční dny volna užijete podle svých představ.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zasedání ZO 21.října – starostka informovala o opakovaném výběrovém řízení na rekonstrukci výletiště v Bařicích.
Nabídku podala firma ELEKTRON ZLÍN ve výši 1.457.657 Kč a Petr Pecina s nabídkovou cenou 1.476.799 Kč. Schválena
byla nižší cenová nabídka. Informace o finančních podmínkách pro získání úvěru na dofinancování rekonstrukce bývalé
školy vyvolala mezi přítomnou veřejností debatu o výhodnosti dotačních podmínek v souvislosti s nutností poskytnout
byty sociálně slabým osobám. Byla projednána nabídka firmy Kořenovky.cz, která obci na základě podnětu části občanů
nabídka obhlídku terénu a zpracování studie odkanalizování obce. Cena studie je 30.000 Kč. Jako první krok byla
odsouhlasena schůzka s možností zhodnocení, zda a za jakých podmínek je tato varianta odkanalizování možná.
Opětovně byla diskutována obnova výsadby okolo polních cest. Varianta doplnění výsadby od Františka k solární
elektrárně a dolů k cihelně (Velké Těšany) kolidovala s požadavkem na obnovu polní cesty k větrném u mlýnu.
Zasedání ZO 18.listopadu - ZO schválilo návrh rozpočtu obce a mateřské školy na r. 2020. Část programu byla věnována
žádostem spolků - SDH Bařice a TJ Bivoj Bařice o změnu části dotace, část nevyčerpaných prostředků se převedla na jiný
účel. TJ Bivoj Bařice požádal ao vymezení pozemku k výsadbě dřevin, kterou provede na vlastní náklady včetně následné
péče. V případě požadavku SDH Velké Těšany se řešil záměr žádosti o dotaci na Zlínský kraj na vybavení zásahové
jednotky (zásahové obleky a elektrocentrála), která byla obci přeložena v termínu, když už nebylo možné schválení
zastupitelstvem a odeslání na kraj.
Zasedání ZO 16.prosince - ZO schválilo rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný, ve výši 7.802. 000 Kč a rozpočet mateřské
školy ve výši 135.000 Kč. Zbývající částka 25.000 bude rezervována v rozpočtu na úhradu vybavení, které je třeba
zakoupit (vysavač, počítač) a tyto prostředky budou uhrazeny přímo dodavateli. Obec současně schválila změnu č. 1
územního plánu. Hlavním požadavkem bylo navýšení stavebních míst. Všem přeloženým žádostem nebylo možné
vyhovět z důvodu omezení, daného ochranou zemědělského půdního fondu.
Byly schváleny obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 a 3/2019 týkající se poplatku za psy a za komunální odpad. Výše
poplatku je nezměněná. Vyhlášky najdete na úřední desce obce.
Úplná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo na stránkách obce
http://www.barice-velketesany.cz/ou/obecni-urad-zapisy.php

Oznámení a informace
Úřední hodiny v době vánočních svátků – Obecní úřad v Bařicích bude ve dnech 23.12. – 31.12. čerpat dovolenou.
Otevřeno bude až ve čtvrtek 2.1. a v pátek 3.1. od 8.00 do 13.00 hodin.
Obecní knihovny děkují svým čtenářům za celoroční přízeň. Na vánoční svátky mají připraveny nové výměnné soubory
z Knihovny Kroměřížska i novinky z vlastního fondu. Přijďte se zásobit na svátky dostatkem četby. Ve vánočním týdnu
(Velké Těšany pondělí 23.12. a Bařice pátek 27.12) bude zavřeno.
Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 4.ledna od 13.00 hodin v obou částech obce. Všem, kteří koledníkům otevřou
své dveře, předem děkujeme. V loňském roce se v Kroměříži a okolních obcích vybralo 1.240.900 Kč. Největšími
položkami pořízenými z této částky bylo zakoupení automobilu pro zdravotní sestry do hospicové péče nákladem
229.182 Kč a 330.614 Kč, které šly na přímou pomoc lidem v nouzi.
Sběrný dvůr Kvasice upozorňuje na zkrácení provozní doby v době od 1.12. do 31.3. : Ve středu bude otevřeno pouze do
15.30 hodin. Ve dnech 22.12 – 3.1. bude sběrný dvůr uzavřen.

Dovolená ve zdravotním středisku Kvasice bude čerpána ve dnech 19. - 20.12 a následně 30. - 31.12. Nutné případy
ošetří doktorka Stránská ve svých ordinačních hodinách. Ordinovat se začíná od 2.1.2020.
Čipování psů – majitele psů, kteří byli podle nové zákonné úpravy načipováni, prosím, aby na obecní řad doručili číselný
kód, který dostali od veterináře. Tento kód bude nalepen do evidenční karty psa. Kód stačí odevzdat v březnu, kdy
budou hrazeny poplatky ze psů.
Na informační desce webových stránek obecního úřadu nově najdete tiskovou zprávu Zlínského kraje k aktuálnímu
zabezpečení veřejné dopravy. Stejně tak tam najdete aktuální informace k přechodu na nové televizní vysílání včetně
termínů.
Výzva majitelům aut - Prosíme majitele aut, aby omezili parkování při krajnicích v době, kdy bude nutné odklízení sněhu
na komunikacích. Díky nevhodnému umístění zaparkovaných vozidel může dojít k nemožnosti úklidu a následné
nesjízdnosti silnice či omezení provozu. Děkujeme za pochopení.
Betlémské světlo se bude vydávat v pondělí 23.prosince v kapličce v Bařicích, v době 12.00 – 12.30 hod.
Svoz popelnic v době svátků bude posunutý o jeden den, na pátek 3.ledna.

Prodejní doba pojízdných prodejen v době svátků:
Prodejna Topolná mezi svátky nepojede, přijede až 7.ledna. Podle sdělení prodavačky bude pravidelný prodej dál
pokračovat ve stejných relacích.
Paulla Lipník nad Bečvou přijede v pátek 27.12., v pátek 2.1. a dále běžně po Novém roce.
Masna Lechotice přijede až ve středu 8.ledna.

Advent v naší školce
Nastává nejkrásnější období v roce, advent, který si s dětmi náramně užíváme. Adventní čas byl věnován přípravám na
předvánoční akce a další činnosti, spojené s časem adventu. Nejprve jsme se chystali na příchod Mikuláše a jeho družiny,
tvořili jsme výzdobu a učili se básničky a písničky. Mikuláš byl laskavý, i když nějaké ty hříchy v knize našel, andílek byl
kouzelný a s našimi dětmi si zatančil andělský tanec. A čert….i ten byl letos hodný, ale dětem slíbil, že za rok se vrátí na
kontrolu. Na závěr dostaly děti dárečky.
Po mikulášské návštěvě jsme se začali připravovat na vánoční besídku. Letos jsme se proměnili v krásné sněhuláčky, kteří
rozdávali radost. Den před vánoční besídkou jsme se společně zúčastnili akce ˇ“Česko zpívá koledy“, kde jsme zazpívali
vánoční písně a poté následoval vánoční jarmark. Tímto bychom chtěli poděkovat všem za účast, za krásné ruční výrobky
a za organizaci celé akce. Díky vám a této akci se pro naše děti vybralo neuvěřitelných 8.424 Kč.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami k nám do MŠ zavítal Ježíšek. Krásně jsme si vyzdobili třídu a čekali na
jeho příchod. Děti měly velkou radost z dárečků.
Přejeme všem krásné a spokojené vánoce plné pohody a lásky se všemi blízkými a do nového roku hodně zdraví a
vzájemné tolerance.
Kolektiv MŠ Velké Těšany

Bařice 2019 (shrnutí událostí a akcí okem „měšťáka)
Rok 2019 se chýlí ke konci a tento komentář bych rád napsal z pohledu člověka, pro kterého byl v Bařicích rokem prvním.
Jako člověk z města jsem měl možnost poprvé zažít přehlídku tradic a akcí, aktivitu bařických občanů při tvorbě
nejrůznějších forem zábavy a soutěží pro všechny věkové kategorie, které letošní rok učinily opravdu pestrým.
Akcí Bařice zažily opravdu hodně a všechny jsem osobně neabsolvoval. Každopádně mě napadají čtyři slova v souvislosti s
tím co jsem zmínil a to TRADICE, ZÁBAVA, FOTBAL a DĚTI.
Začnu FOTBALEM, který zažil letos dosti emotivní sezónu. Výsledkovou „houpačku“, vážné zranění našeho brankáře,
emoce i radost, ale také otevření nových šaten v dubnu, které i přes nepřízeň počasí proběhlo v slavnostní atmosféře.
Všechna čest, místní dámy jsou nadané tanečnice a jejich číslo nadchlo. A neřekly tím poslední slovo v rámci roku. Byl
jsem přítomen i slavnostnímu ukončení sezóny a dle odhodlání borců z Bivoje bude jarní část bezesporu zajímavá.
Některé TRADICE jsem zažil coby „balkoňák“ poprvé. Ať už to byl „Ostatkový průvod“ v březnu, oficiální pálení čarodějnic
či Mikuláš. Možná namítnete – on to nezná? Něco ano, ale v jiné podobě. A nezmiňuji spoustu dalších, jako je stavění
máje, jeho kácení, Halloween, lampionový průvod atd. A všude mě zaujala organizace, účast i zaujetí. Netýkat se to obou
pohlaví, napsal bych „jako jeden muž“. ZÁBAVA a DĚTI, to k sobě patří. Ale i dospělí se letos popasovali v nejednom klání.
Ať už se jednalo o červencový „Pohár starostky“ (souboje ve fotbale, vybíjené a volejbale), nultý ročník karetního turnaje
„Bařický joker“ či několik kvízových večerů s kytarami, pořádaných v místním klubu. Děti - ty se letos mohly opravdu
vyřádit. Již zmiňovaný Halloween, lampióny, akce „Hurá zpátky do školy“ (pro děti má toto heslo trochu nádech
masochismu, leč dospělí – přiznejme, co bychom za to dali) a v neposlední řadě STANOVÁNÍ. Akce, jejíž rozsah mě na

konci července opravdu překvapil. Víkend dětí na fotbalovém hřišti. Klobouk dolů všem dospělým, kteří to zorganizovali
(letošek byl údajně účastí největší) a za „balkoňáka“ - tábor o patnácti stanech a tolika lidech na fotbalovém hřišti.
Neuvěřitelné. Jistě jsem toho spoustu nevzpomenul. Ale jak jsem ze začátku uvedl, je to moje stručné ohlédnutí za
rokem. Závěrem chci zmínit jednu akci, kterou si budu pamatovat dlouho. Nejsem si jist termínem (srpnová sobota) a
přesným názvem.. „POSEZENÍ JIŽ POŠESTÉ“? Výletiště, kde se prolnuly všechny generace jak v publiku (hodně
početném), tak mezi účinkujícími. Dětské divadlo, hudba, pěvecké vystoupení, taneční vystoupení, dobré jídlo a pití a
krásné počasí dodalo tomuto dni a následně večeru pro mě punc jedinečnosti.
Všem zainteresovaný vzkazuji – děláte to tu dobře a díky Vám je Bařicích stále nač se těšit.
Lukáš Outěřický

Tradiční Mikulášská pochůzka ve Velkých Těšanech
„Snesli jsme se z nebes výšin na matičku zem, a přitom svém putování došli jsme až sem. Zde je anděl, sluha věrný, ba i
druhý, ten dobré skutky spisuje. Však lucifer má sešit černý, kam darebáky vpisuje“… toto povídání zaznělo letos z úst
Mikuláše v bezmála dvaceti domech ve Velkých Těšanech, kam si Mikuláš se svou družinou přišel v podvečer 7. prosince
2019 opět zkontrolovat všechny hodné i ty trošku zlobivé děti. Rok co rok navštěvuje naši dědinku Mikuláš se svou
družinou, kterou tvoří dva andílci, banda čertů v čele s luciferem a v neposlední řadě také smrtka.
A jak pochůzka proběhla letos?... Mikuláš s luciferem poctivě celý rok sepisovali všechny dobré i zlé skutky, a když na
začátku prosince nastal jejich čas, tak přišli za dětmi do Těšan, aby je buď pochválili anebo popřípadě trošku pokárali.
Pekelníci s sebou pro jistotu vzali i povoz s kotlem na všechny nedobré děti a provázela je strašidelná písnička… Lucifer
však byl letos smutný, protože zjistil, že sice pár
drobností v Knize hříchů bylo, ale děti mu slíbily, že se
polepší a navíc ho i s čerty uchlácholily nějakou tou
básničkou nebo písničkou a peklo tak letos přišlo
zkrátka. Zato andílci měli plno práce s rozdáváním
dobrot hodným dětem… a že jich letos bylo  Do
každého domu pak ještě nakoukla na závěr smrtka.
Všechny děti slíbily, že budou celý rok hodné… tak co
myslíš
Mikuláši? Bude tomu tak? Zase za rok přijď si to se
svou družinou raději zkontrolovat! 
Lucie Pešková

Výsadba pro budoucnost
Byl chladný podzim, zimní čas LP 2019, kdy začala první část výsadby kolem
naší obce. Takto nějak by mohl začínat úvod, který, dá-li Bůh, skončí
vysazením několika stovek dřevin různorodých druhů v okolí naší obce. Jistě
si mnoho z nás pamatuje na krásné aleje vinoucí se podél polních cest. Tyto
stromy bohužel časem vzaly za své, a proto si několik pamětníků těchto
krásných stromořadí řeklo „a dost“. Pokud něco zvládli naši otcové bez
nějakých dotací a dlouhých řečí, tak proč by to nešlo i teď. A tak to Pavel
objednal, Roman přivezl, Robert a Ladik vykopali, Josef zasadil, Marek
pomohl, a všichni poté společnými silami zabezpečili stromky proti zvěři.
Nyní doufejme, že se novým stromkům bude dařit, aby bylo možné
pokračovat v další výsadbě. A cože nám to vlastně bude růst v našem okolí?
Jedná se například o lípu malolistou, jeřáb ptačí, třešeň ptačí, javor klen,
javor mléč, jeřáb břek a jiné. Autor záměrně neuvádí jména všech
brigádníků, kteří pomáhali, i přesto, že jsou jména redakci známa. Obec
děkuje všem spoluobčanům za pomoc.
Marek Haloda

Jak jsme zpívali koledy ve Velkých Těšanech….
Již po 6. jsme se u nás ve Velkých Těšanech sešli u vánočního stromečku, abychom si zpříjemnili adventní čas, společně si

zazpívali vybrané koledy a sdíleli své radosti s přáteli. Akce se každoročně těší oblibě většího a většího množství zpěváků
všech věkových kategorií. Zpěv koled zněl za doprovodu kytary a malých muzikantů z místní mateřské školky, kteří hráli
na triangl, rumbakoule, tamburiny, paličky a jiné nástroje. Zpíváním koled to ovšem neskončilo. Čekalo na nás drobné
občerstvení, alko i nealko punč a jarmark výrobků rodičů a přátel mateřské školky. Děkujeme všem, kdo se jakoukoliv
měrou podíleli na organizaci zpívání koled i jarmarku, a také všem zúčastněným, protože bez nich by nebylo pro koho to
připravovat. Děkujeme.
Zdena Halodová Šamánková

….a zpívalo se i v Bařicích. U osvíceného stromečku před kapličkou se sešlo téměř šedesát zpěváků všech věkových
kategorií. Každý přišel s vlastním hrníčkem, do kterého se mu dostalo svařeného vína a společné besedování
pokračovalo ve společenské místnosti s ochutnávkou dobrého vánočního cukroví.

Společenská rubrika
Vítání občánků - První říjnovou sobotu jsme přivítali naše nejmenší občánky, Veroniku Svozílkovou a Jakuba Ležáka,
oba z Bařic. Již tradičně – krátkým kulturním programem a předáním věcného a finančního daru. Rodičům přejeme,
aby měly ze svých dětí jen samou radost.

Významné životní jubileum oslavili
Bařice
Velké Těšany
Josef Bureš
91 let
Jaroslava Staňková
80 let
Miroslav Baďura 70 let
Stanislava Valachová 65 let
Milena Ředinová
65 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme
SOS kronikáře – Článkem s tímto názvem se před téměř třemi lety těšanský kronikář p. Strašák obrátil prostřednictvím
zpravodaje na místní občany s výzvou, zda se najde někdo, kdo je ochoten v psaní kroniky pokračovat. Po třiceti letech
kronikářské práce se již na pokračování necítí a rád by psaní předal mladšímu následovníkovi. Protože kronice věnoval
hodně času, není mu lhostejné, co bude dál. Dopisování kroniky s časovým odstupem není lehké a snižuje to její
věrohodnost. Popřemýšlejte,…. Psaní kroniky je práce, kterou je třeba dělat hlavně srdcem.

Plánované akce
Štěpánské špekáčkování – od 16.00 na výletišti v Bařicích Špekáčky a něco pro zahřátí bude k dispozici. Promítat se
budou "filmy pro pamětníky" - videa z akcí uplynulých let. Všichni jsou srdečně zváni.
Taneční kurzy ve Velkých Těšanech – od 3.1. do 13.3. vždy v pátek v sokolovně.
Sokolský ples – 21.3. v sokolovně ve Velkých Těšanech. Hraje Classic Kroměříž.
Příští číslo zpravodaje vyjde 27.3. Příspěvky můžete zasílat do 24.3.
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