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Vážení spoluobčané,
dnešní jarní číslo zpravodaje vám přináší nové informace o dění v obci i o tom, jaké akce vás v nadcházejícím období
čekají. Dlouhá zima je už pryč a nastává období úklidů. Nejen úklidů doma, ale i trochu dál od našich dveří. Úklid
potřebují po zimě nejen domácnosti, ale i okolí obce, které si mnozí občané pletou se smetištěm. Pokud máte chuť se
zapojit – konkrétně pro vás je určena jedna z níže uvedených informací na této stránce. Přeji vám pěkné velikonoční
svátky i nadcházející jarní dny.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zasedání ZO 2.února – ZO projednalo řešení dopravní situace u obou hřbitovů – umístění dopravního značení
upravujícího nejvyšší povolenou rychlost. Zastupitelé byli informováni o výběru firmy, která v letních měsících provede
rekonstrukci kotelny a výměnu kotle ve školce. Ze tří oslovených byla vybrána firma Soleri, s.r.o. z Kroměříže
s nabídkovou cenou 777.106 Kč. ZO schválilo podání žádosti o dotační prostředky do Programu obnovy venkova
Zlínského kraje na rekonstrukci fotbalových šaten v Bařicích. Žádosti místních spolků o přidělení finančních prostředků
na r. 2018 byly schváleny následovně : TJ Bivoj Bařice – 50.000 Kč, TJ Velké Těšany – 60.000 Kč, SDH Bařice – 40.000 Kč,
SDH velké Těšany – 50.000 Kč. ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z fondu Zlínského kraje pro SDH Velké Těšany
ve výši 30.000 Kč na nákup věcných prostředků požární ochrany.
Zasedání ZO 2.března – ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Soleri, s.r.o. na výměru kotle v MŠ a bylo seznámeno
s výběrem dodavatele stavebních prací na rekonstrukci šaten v Bařicích – ing. Liborem Dolečkem z Kroměříže s nejnižší
nabídkovou cenou 3.161.496 Kč. O podání nabídky byly požádány čtyři firmy. Práce budou realizovány pouze v případě
poskytnutí dotace ze Zlínského kraje. Maximální výše poskytnuté dotace může být 1 milion korun. ZO schválilo provozní
řád víceúčelového hřiště a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce.
Úplná znění zápisů jsou k nahlédnutí na http://www.barice-velketesany.cz/ou/obecni-urad-zapisy.php nebo v písemné
podobě v kanceláři obecního úřadu.

Oznámení a informace
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 20.dubna, termín odvozu 27.dubna.
Sběrný dvůr Kvasice připomíná, že s platností od 1. března je provozní doba ve středu prodloužena do 17.00 hod.
Svoz popelnic na nové štítky – obecní úřad upozorňuje občany, kteří doposud neuhradili poplatek za odpad, že jim
v dubnu nebude bez platné známky vyvezena popelnice.
Chřibská 50tka – v sobotu 14.dubna projede přes Velké Těšany cyklistický závod Chřibská 50tka. Přibližná doba
průjezdu obcí je 11.15-12.45 hod. Závod pojede směrem od fotovoltaické elektrárny, cestou pod družstvem a bude
pokračovat okolo Františka směrem na Zlámanku.
Ukliďme svět, ukliďme Česko – opět je tady jaro a s ním (a s roztátým sněhem) je vidět, kolik odpadu všeho druhu
bylo odloženo do příkopů u silnic, do lesa a všude tam, kam není na první pohled dohlédnout. A protože nám ten
nepořádek vadí, sejdeme se opět v sobotu 7. dubna, mladší i starší, a budeme se společně věnovat úklidu okolí.
V Bařicích je sraz před obecním úřadem v devět hodin, těšanští si přispíší a vyrazí od sokolovny už v 8.30 hod. Po práci se
odměníme špekáčky a posezením u táboráku.

…a trochu statistických údajů:
Pohyb obyvatel v naší obci v r. 2017
Počet obyvatel celkem k 31.12.2016 : 446
k 31.12.2017 : 452
obec
Celkem Ženy Muži Děti do 15 let Přistěhovaní Odstěhovaní Narození Zemřelí
Bařice
246
104 116
26
2
4
1
1
Velké Těšany 206
80
82
34
10
4
3
1
Kolik jsme v loňském roce (ne)vytřídili odpadu:- porovnání s rokem 2016 (uvedeno v tunách):
Rok

Směsný
odpad

Papír

2016
2017

74,76
76,84

3,243
2,567

Plasty Biologicky
rozložitelný
odpad
3,704 7,050
3,630 9,750

Objemný Plech Železo
odpad

Sklo

Nebezpečný Textil
odpad

12,260
15,292

4,431
1,249

1,609
1,539

0,310 3,240
0,370 5,960

1,979
1,483

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY – CO JSME DĚLALI V ZIMĚ?
Dlouhou zimu jsme trávili v naší školce různými činnostmi. V době Tří králů jsme navštívili Betlém v Těšnovicích a
vyprávěli si o tradicích vázaných k tomuto svátku.
Naučili jsme se mnohé zimní básně a písně. K tomuto období neodmyslitelně patří maškarní karnevaly. I my jsme takový
ve školce měli. Děti se proměnily v nápadité masky, které jim maminky přichystaly. Pravidelně i nadále navštěvujeme
obratnostní cvičení na TJ Slavia v Kroměříži.
S předškolními dětmi jsme navštívili ZŠ Zachar, děti tam měly možnost seznámit se s prostředím školy a vyzkoušet si
některé činnosti spojené s první třídou.
Byli jsme se podívat na hezkou výstavu panenek přímo v patře školní budovy.
V úterý 27.3. proběhla velikonoční dílna. Společně s rodiči jsme tvořili velikonoční ozdoby a pekli velikonoční dobroty.
Za školku : Božena Adámková, ředitelka a Anežka Fryštáková, učitelka

Informace pro rodiče dětí:
Zápis pro školní rok školní rok 2018/2019 bude konat 15.5.2018 od 10.00 do 15.30 hod.
DOBROVOLNÍ HASIČI PŘIPRAVUJÍ 14. ROČNÍK HODOVÝCH SLAVNOSTÍ
Dobrovolní hasiči připravují na sobotu 5. 5. 2018 v pořadí již čtrnácté hodové slavnosti konané u příležitosti
svátku patrona hasičů a naší obce, svatého Floriána. V letošním roce budou hodové slavnosti spojeny
s oslavou výročí 100 let vzniku naší samostatné republiky. Program sobotního odpoledne bude zahájen ve 14
hodin slavnostní mší na návsi u kapličky a bude pokračovat u sokolovny programem s dechovou hudbou
PODBORANKA.
Mohlo by se zdát, že bezprostřední příprava a organizování průběhu každoročních slavností je zanedbatelnou
záležitostí. Avšak to je velký omyl. Dobrovolní hasiči připravují slavnost ve svém volném čase i několik měsíců.
Přímo ve slavnostní den musí jeden hasič zastat takové množství práce, jaká je v jiných obcích při pořádání tak
rozsáhlého kulturního programu rozdělena i mezi pět organizátorů současně. V počátečních ročnících
hodových slavností se zapojovali do přípravných prací i tehdejší zastupitelé. Dnes nám bohužel taková pomoc
od zástupců naší obce v den tohoto významného svátku naší obce schází.
Pokud by kdokoliv z vás, občanů, byl ochoten hasičům v den slavností pomoci, byli bychom velmi rádi. Jedná
se o pomoc s úklidem a přípravou interiéru kapličky, přípravou a úklidem altánu, ozvučením před kaplí,
dovozem i rozmisťováním a úklidem židlí. Důležitá je sobotní úprava prostor sokolovny, venkovního areálu,
ozvučení, dovoz účinkujících, příprava občerstvení a zajišťování jeho prodeje. Velkou pomocí by byla i
spolupráce při usměrňování dopravy s ohledem na bezpečnost návštěvníků, a to jak při projíždění osobních
automobilů, tak i hasičských vozidel při námětovém cvičení. V neposlední řadě je třeba provést úklid požářiště,
připravit grilování selete a obsluhu návštěvníků slavností od sobotního poledne až do časných ranních
nedělních hodin. Následující den dopoledne je nutno uvést celý areál konání slavností do původního stavu.
Nejde jen o práci. Když se lidé sejdou ve větším počtu a mají společné zážitky i legraci, potom se naplňuje
význam slov pospolitost či vzájemnost. A hezké chvíle již napořád obdaří nejednoho z vás.
Dovolil jsem si poodhalit kousek ze zákulisí přípravy významné slavnosti. Věřím, že přes všechnu práci a
vynaložené úsilí je z hasičů cítit obrovská chuť a obětavost ve prospěch zachovávání místních tradic. Bylo by
škoda, kdyby kvůli nedostatku organizátorů zavedená tradice těšanských hodků zanikla.
Dovolte mi, abych ještě zmínil další pracovní akce, které ve svém volném čase připravujeme. V soboru 31. 3. od 9 hodin
provedeme čištění potoků, abychom předešli ucpání mostních koryt v důsledku přívalových srážek. O čtrnáct dnů
později, v sobotu 14. 4. 2018, bude sběr železa. A pokud se podaří získat povolení od správce lesa, chtěli bychom
současně v tento den pokácet a dovézt smrk na stavění máje. Přípravu kmene a stavění máje jsme naplánovali na
pondělí 30. 4. 2018. Pokud máj vydrží, tak kácení s táborákem pro děti uspořádáme v sobotu 2. 6. 2018.
Jak sami vidíte, nabídka akcí pořádaných našimi spolky je bohatá, všichni jste srdečně zváni, a to nejen jako diváci, ale i
samotní aktéři.
Ondřej Valach

TĚŠANSKÝ KOŠT SLIVOVICE 2018 - Letošní těšanský košt slivovice, který se konal v sobotu 10. března 2018, se nesl
v duchu tradic. Občané nosili tradiční slivovici, dámy soutěžily o nejlepší tradiční pomazánku a zavítaly k nám také
háčkované panenky z Nového Jičína, které byly zasazeny do období tradičních svátků a událostí, které se u nás konají –
Velikonoce, Popeleční středa, Štědrý den, Den matek, zabijačka, okopávání máků aj. K tanci a poslechu hrála již tradičně
oblíbená hudební kapela pana Zdeňka Nováka z Hulína a točilo se tradičně vyráběné těšanské pivo. Jedinou netradiční
věcí letošního koštu byla účast zahraničního porotce ze Skotska. V tomto roce se sešlo 14 vzorků pálenek různého druhu.
Nutno dodat, že rozhodnut, která je nejlepší, bylo velmi těžké, neboť letošní vzorky byly chuťově velmi vyrovnané. Po
velkém boji se na 1. místě umístila pálenka pana Strašáka, 2. místo vybojovala meruňkovice Zdeňky Halodové ml. a na 3.
místě skončila pálenka Rostislava Tůmy z Trávníka. Ani rozhodnutí o nejlepší tradiční pomazánku nebylo jednoduché.

Sešlo se celkem 10 druhů pomazánek – česnekové, pařížské, tvarohové, rybí, rajčatové, z červené řepy, tvarůžkové.
Nakonec 1. místo vybojovala česneková pomazánka Jitky Tůmové, 2. místo získala pomazánka z červené řepy s ořechy
od Zdeňky Halodové ml. a 3. místo získala rajčatová pomazánka s praženými slunečnicovými semínky a bazalkou od Miji
Tomanové. Ale ani ti, kteří se neumístili se svými vzorky pálenek nebo pomazánek, nemuseli zoufat, neboť byla
připravena tombola s hodnotnými cenami. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěže a do
tomboly, manželům Ševčíkovým, panu Kolomazníkovi, firmě Podlahy Zapletal, paní Duškové, panu Zavadilovi, Obecnímu
úřadu Bařice – Velké Těšany, paní Galatíkové, Pivovaru Maxmilián, firmě Walmag Magnetics s.r.o., ZP Kvasicko. Zároveň
děkujeme všem občanům, kteří se jakkoliv zúčastnili letošního koštu. Jejich rozzářené obličeje při tanci a zpěvu jsou pro
nás odměnou. Věřme, že letošní úroda nám bude přát minimálně tak, jako ta loňská a umožní nám se příští rok opět
Za organizátory akce Zdeňka Halodová ml.
setkat na dalším tradičním těšanském koštu slivovice 2019.

VÝSTAVA PANENEK ZAVÍTALA I DO BAŘIC
Výstava, která byla o týden dříve v Těšanech, se následně
přesunula do Bařic, ale s jiným námětem.
Prvně vysvětlení, odkud tyto krásné panenky pocházejí.
Jejich majitelky (a majitelky šikovných rukou) jsou dvě
přítelkyně z okresu Nový Jičín a jejich práce opravdu stojí
za vidění. Pomocí vlny a háčků své nepřeberné množství
panenek převtělily do postav z pohádek či filmů nebo na
nich prezentují, jak se vyvíjela móda od antiky po
současnost. Tak jsme v Bařicích mohli vidět krásně
vyvedený výjev z pohádky Tři oříšky pro Popelku, Anděl
Páně, Mrazík, celou šmoulovskou vesnici nebo peklo plné
malých i velkých čertů. Dospělí poznali Angeliku nebo
Scarlett O‘Harovou ze slavného filmu Jih pro Severu. Ke
koupi byly drobné výrobky a háčkované hračky či oblečení
pro barbínky. Zájem byl veliký a výstava přilákala i
přespolní návštěvníky.

Věra Halamová

JAK SE DAŘILO V ZIMNÍM OBDOBÍ TJ BIVOJ BAŘICE - Již je tomu skoro čtrnáct dní, co nám začalo astronomické
jaro, bohužel počasí venku tomu nijak neodpovídalo. Déšť, sníh a noční teploty okolo minus deseti stupňů
znepříjemňovaly život všem lidem a fotbalistům zvlášť. První zápas proti Zborovicím B byl přeložen na 1.5.2018, a místo
něj proběhl teprve první trénink na přírodní trávě. Do té doby trénovali fotbalisté TJ BB na umělém povrchu ve Velkých
Těšanech a odehráli několik přípravných zápasů na umělém povrchu v Kroměříži, Holešově a Otrokovicích. V prvním
zápase podlehli SK Haná Zářičí 1:4, ale v dalších dvou porazili Tučapy 2:1 a Kvasice B 1:0. První ostrý zápas odehrají naši
borci již tenhle víkend na hřišti Zlobic. Kdo by měl fotbalu takhle na začátek roku málo, může se v sobotu přijít podívat
na hřiště na utkání hráčů Lubné, kteří by první dva nebo tři zápasy mohli z důvodu neregulérního vlastního hřiště
odehrát u nás.
Letošní zima byla na nějaké události poněkud skoupá, pokud nebudeme počítat řádění krtků a prasklou vodu v šatnách.
Ale i tyhle „malé“ problémy a spoustu dalších musíme řešit za pochodu, a proto bych chtěl poděkovat všem, kteří mi
s těmito věcmi pomáhají. A letos budu konkrétní, protože si této pomoci nesmírně vážím. S bojem proti krtkům a
válením hřiště mi pomáhá pan V. Šindler, o bufet a udírnu se starají a s menšími opravami pomáhají paní J. Běhalová a
pan J. Běhal, s praním dresů a dalšími nutnými opravami manželé Zbořilovi. Samozřejmě nelze zapomenout na paní
starostku potažmo na obec Bařice a také na obecní pracovnice. Těmto všem patří můj velký dík ale také těm, kteří se
jakýmkoli nepatrným způsobem podílí na chodu klubu. A samozřejmě děkuji i Vám, našim fanouškům za Vaši podporu
při důležitých soutěžních utkáních.
Vít Šindler, předseda TJ BB

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH BAŘICE V LOŇSKÉM ROCE
Činnost sboru v roce 2017 započala zimní přípravou sportovního družstva v tělocvičně ve Kvasicích. 20. února v nočních
hodinách provedli členové sboru technickou pomoc při odstraňování nánosů kameniva a bahna, které do obce přinesla
voda z tajícího sněhu a deště z polí ze směru od Velkých Těšan. Zásah započal ve 23:00, ukončen byl třicet minut po
půlnoci.
Zabezpečili jsme tradiční akce – ostatky, soutěž pro děti Požární ochrana očima dětí, pálení čarodějnic, stavění a kácení
máje s bohatým doprovodným programem. Během roku jsme se účastnili námětových cvičení v okolních obcích.
V květnu dále probíhaly tréninky požárního útoku. Poctivá příprava byla směřována k okrskové soutěži, která proběhla
21. května v Karolíně Naše sportovní družstvo dlouho figurovalo s časem 28,45 s na třetím místě až do podání protestu a
opakování pokusu družstvem z Vrbky, kterým odsunuli naše družstvo na konečné čtvrté místo. I tak je nutno našim
sportovcům poděkovat za reprezentaci a za pěkný výsledek, kterého se dlouho před tím nedařilo dosáhnout.
10. června jsme u příležitosti výročí vysvěcení kaple uspořádali námětové cvičení spojené se zábavou. Program začal mší
u kaple. Následné cvičení prověřilo akceschopnost jednotek okrsku především v tom smyslu, že nebyl přistaven
objednaný zdroj vody a bylo tedy nutné operativně zajistit dodávku vody z náhradního zdroje. Improvizovaný požár se i

tak podařilo zdárně uhasit. Podvečerní a večerní program pokračoval na výletišti a byl zakončen taneční zábavou se
skupinou Motus.
První srpnovou sobotu jsme ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a mnoha dobrovolníky uspořádali již 4. ročník
Setkání nejen se seniory, tentokrát za doprovodu krojované hudby Nedakoňanka. Program zahájily děti svými
pěveckými, hudebními, tanečními a divadelními čísly. Velký úspěch měly místní tanečnice s recesistickou ukázkou
z baletu Labutí jezero. V srpnu jsme odkoupili od SDH Kvasice zásahové vozidlo Avia A30, které tak nahradilo dosluhující
vozidlo Avia Furgon. Výměna vozidla byla nutná především z důvodu bezpečnější dopravy osádky a veškerého vybavení
na hasičské akce a zásahy.
2. září jsme pro děti připravili závěrečnou prázdninovou akci „Hurá zpátky do školy“. Počasí sice moc nepřálo, ale i tak si
všichni užili spoustu legrace při tradičních i netradičních disciplínách. Do programu byla ale zařazena i vzdělávací témata
jako je třídění odpadu. Obrovský úspěch u dětí mělo malování na obličej. Velký zájem vzbudilo i vystoupení leteckých
modelářů. Jejich modely letadel a drony, které bylo možno si z blízka prohlédnout a kousky které se svými stroji
prováděli, udivovaly nejen malé ale i velké. Malí odvážlivci, kteří vydrželi chlad a překonali strach, se po setmění vydali
na stesku odvahy. 29. září jsme uspořádali posezení u cimbálu s muzikou Dubina. Dobrou náladu navodila nejen hudba,
ale i výborný burčák z Polešovic. 26. prosince jsme se setkali na výletišti při tradičním štěpánském špekáčkování a
promítání v letním kině. Posezení u ohně a trocha svařáku v chladném počasí zahřála každého.
Domnívám se, že rok 2017 byl úspěšný. Sice jsme se nezúčastnili tolika sportovních soutěží jako v předchozím roce, ale
za pozitivní považuji udržování a další rozvíjení již zavedených akcí.
Jménem SDH Bařice velitel Martin Brázdil
JAK JSME VYHÁNĚLI ZIMU A VÍTALI JARO …v Těšanech Letošní zima, zdá se, nechce se vzdát své vlády. Přesto se na
květnou neděli, která letos připadala na 25.března, pokusilo pět
těšanských chlapců vyhnat zimu z obce starou známou Mařenou
a deset těšanských děvčat vzápětí za nimi vítalo jaro tradiční
nazdobenou májkou od paní Polišenské, které za stromeček
děkujeme. Děkujeme všem za vlídné přijetí i maminkám za
doprovod dětí obcí. A teď už jen zbývá těšit se na jaro.
Zdeňka Halodová ml.

…i v Bařicích - Zima byla, tentokrát za pěkného počasí, vyhnána i
z Bařic. Průvod tvořili především chlapci, kterých je v Bařicích
dostatek, naopak děvčátek bylo méně a tak se stalo, že májíček
musel chvilkami nosit i někdo z chlapců. A určitě můžeme očekávat
už samé pěkné slunečné dny. Mařena byla nesena přes celou obec
až k potoku a tam podle tradice vhozena do vody. K radosti všech
dopadla obličejem do vody, což svědčí o tom, že zima už se letos
nevrátí.
Věra Halamová

Společenská kronika – Významné životní jubileum oslavili:
Bařice
Jitka Výstupová 60 let
Antonín Zlámal 75 let

Velké Těšany
František Hrbatý 65 let
Pavel Dadák 50 let
Josef Odstrčil
75 let
Petr Tůma
65 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme

PLÁNOVANÉ AKCE :
28.4. - Slet čarodějnic a čarodějů ve Velkých Těšanech, v 17.00 hod. u sokolovny. Zve TJ Velké Těšany
30.4. - Stavění máje v Bařicích, sraz v 18.00 u výletiště. Něco k výzdobě májky s sebou.
13.5. – Svátek matek v Bařicích – posezení s kulturním programem ve společenské místnosti
26.5. - Dětské odpoledne s kácením máje – na výletišti v Bařicích. Tentokrát přijede i kouzelník.
9.6. – Mše svatá u kapličky v Bařicích - v 15.00, v 16.30 na výletišti vystoupení mužského pěveckého sboru z Mysločovic,
v 18.00 námětové cvičení, večer taneční zábava se skupinou Motus.
16.6. - Dětský den ve Velkých Těšanech- zahájení ve 13.30 hod. u sokolovny
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