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Vážení tená i,
d tské prázdniny a období dovolených již skon ily, za al nový školní rok a s ním i spousta povinností. Práce na
zahradách a polích nás budou zam stnávat celý podzim. V íme, že si i p esto najdete chvíli k p e tení našeho
zpravodaje. Vzhledem k tomu, že v letním období se naše spolky v Ba icích i Velkých T šanech velmi inily,
vy leníme mimo ádn v tší prostor pro aktuality z kulturn – spole enského d ní.
Redakce I
Zastupitelstvo obce Ba ice – Velké T šany se v období t etího tvrtletí roku 2007 sešlo na svých zasedáních
celkem t ikrát.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.7. 2007 ve Velkých T šanech
ZO schválilo obecn závaznou vyhlášku . 1/2007 O spole ném školském obvodu základních škol a vyhlášku
. 2/2007 O stanovení systému shromaž ování, sb ru, t íd ní, p epravy, využívání a odstra ování
komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Úplné zn ní vyhlášky naleznete na
našich internetových stránkách v podrubrice „Obecn závazné vyhlášky“.
ZO schválilo nájemní smlouvu, na základ které se pronajímá byt v bývalé škole v Ba icích. Smlouva je
uzav ena na dobu ur itou, do 31.12. 2008, s m sí ním nájmem 550,- K . ZO schválilo i návrh p. starostky na
uhrazení ástky 10 tis. K manžel m Ba urovým, na vyklízecí a údržbové práce v p ízemí budovy školy.
ZO diskutovalo nad dotazníkem pro aktualizaci Místního programu obnovy venkova. Statistické vyhodnocení
dotazník je základním p edpokladem pro vypracování a schválení programového dokumentu, který je nutný
pro erpání finan ních prost edk z krajských programových fond .
K jednání ZO byli p izváni zástupci eské spo itelny, kte í by p ípadn poskytli úv r a pojistili stavbu
fotovoltaické elektrárny v bývalém vojenském areálu Velká Hv zda. P ípadná úroková sazba by inila 4%.
Obec by za své závazky ru ila svým majetkem. Spole nost nabízí i komplexní zajišt ní žádosti o dotaci z EU,
poradenství p i pln ní cíl p tileté udržitelnosti a organizaci výb rového ízení.
ZO vyslechlo i nabídku spole nosti ENERGY 21 z P erova, jež realizuje fotovoltaické elektrárny a zajiš uje
pozemky pro investory fotovoltaických projekt . P ípadná spolupráce by m la povahu nájmu ásti pozemk
vojenského prostoru.

Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.7. 2007 v Ba icích
Ob ané byli seznámeni s probíhající zm nou územního plánu, bez p ipomínek.
Ob ané vyslechli zprávu o innosti ZO od minulého ve ejného zasedání. ZO bylo informováno o provedené
finan ní kontrole v MŠ. Náklady na ro ní provoz ze strany obce v roce 2006 inily 240 tis. K .
ZO schválilo žádost SDH Velké T šany o úhradu faktur za materiál k oprav vnit ních a venkovních prostor
hasi ské zbrojnice. Opravy nutné ke zlepšení funk nosti i vzhledu požární zbrojnice budou provád ny leny
SDH zdarma.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.9. 2007 v Ba icích
ZO bylo informováno o tvorb nové internetové prezentace naší obce, smlouva s Galileo Corporation s.r.o. bude
ukon ena k 30.9. 2007. Pan O. Valach vypracoval obsahovou strukturu stránek a ve spolupráci s ing. J. Rýdelem
z Tluma ova p ipravuje novou prezentaci, která bude zprovozn na k 1.10. 2007. Obecní stránky budou spl ovat
veškeré zákonné náležitosti.
Finan ní výbor seznámil ZO se zprávou o hospoda ení obce za 2. tvrtletí roku 2007. Od 1.1. do 30.6. 2007 se
v naší obci, zejména na provozních výdajích, proinvestovalo 1,67 mil. K , což je 54,93 % schváleného ro ního
rozpo tu.
Starostka doporu ila ZO oddálit zám r fotovoltaické elektrárny do doby, než bude ukon ena zm na územního
plánu. Dosavadní za azení neumož uje podnikatelské aktivity a sou asná míra dotací poskytovaných z EU je pro
naši obec nep ijatelná. Bude nutné zvážit, zda pronajmout pozemek firm , která by zám r realizovala na vlastní
náklady. Na obec se již obrátily podnikatelské subjekty nabízející nájem ve výši 98 000 – 110 000,- K ro n .
ZO projednalo i p ípravu projektu OV. Byla oslovena firma INEX z Krom íže. Práce na projektu budou
zahájeny koncem letošního roku. Nejvhodn jší variantou pro ob obce se jeví jedna isti ka s p e erpáváním.
P edpokládaná cena, v . projektu na kanalizaci, bude init cca 300 tis. K . ástka bude navýšena o 500,- K za
jednání s každým vlastníkem, p es jehož pozemek p e erpávací za ízení povede. Oslovena bude i VEGI s.r.o.
z Krom íže.
ZO schválilo spolupráci s Ing. Rybníká em za ú elem odkupu budoucích stavebních míst.
ZO projednalo možnost zam stnat sezónn na úklid ve ejných prostranství pracovníka z Ú adu práce – jeho mzda
je dotována, v etn odvod na zdravotní a sociální pojišt ní.
ZO bylo informováno o p íprav stavby nového rodinného domku ve VT. Pozemek nad požární nádrží zakoupili
K. Toman a E. Gremlicová z Krom íže. Obec žádají o odstran ní plotu, který vede p es jejich pozemek. Po
zam ení bude plot posunut na hranici pozemku.

MATE SKÁ ŠKOLA ZAHÁJILA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK !
Pro letošní rok je v naší mate ince zapsáno 14 d tí, z toho 8 d tí je p edškolních. Vzhledem k p edchozím letem je
patrný výrazný úbytek, školku navšt vovalo až 21 d tí. Po et d tí je nyní na nejnižší možné hranici. V p ípad
zápisu menšího po tu d tí pro p íští rok bude muset OÚ žádat o výjimku, jenž s sebou p inese v tší finan ní zát ž.
V sou asné dob iní dotace na provoz MŠ ze strany obce 280 000,- K . Z této ástky jsou mj. hrazeny veškeré
náklady na opravy, udržování a spot eb energií v celém areálu budovy školy (nap . za 1. pol. 2007 spot eba el.
energie cca 3.500,- K a plyn cca 43.000,- K ).
A jakým dovednostem se d ti ve školce v nují? Každoro ní plán innosti pro školní rok úzce souvisí s jejich
aktuálními schopnostmi. Lo ský rok se specializovaly na logopedickou pr pravu. Letos jsou již d ti vysp lejší a
budou navšt vovat kroužky na Šipce v Krom íži. P edškoláci se budou v novat keramickým pracím a výuce hry
na flétnu. V pr b hu roku se naše mate ská škola zú astní i kulturních akcí, které po ádá D m kultury
v Krom íži. P ejme d tem, a se jim p i takové spoust inností da í!

VÝM NA REGULA NÍHO VENTILU
Ve tvrtek 4.10. provedl VAK, a.s. vým nu regula ního ventilu v regula ní šacht u h bitova ve VT. P vodní
armatura, která byla namontována sou asn se z ízením vodovodu, byla dlouhodob poruchová. Cena vým ny
inila cca 60.000,- K , náklady ponese VAK, a.s.
Vodárenská spole nost se omlouvá všem odb ratel m za nep íjemnosti, které vznikly v souvislosti s dobou
nastavení ventilu.

V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU DVAKRÁT HO ELO !

Bývalý vojenský areál Velká Hv zda zažil b hem letních m síc dva požáry! V obou p ípadech byl úmyslným
viníkem neznámý pachatel. Nejprve v ned li 8.7. ve 20:30 zásahové družstvo s vozidlem T 805 likvidovalo
plameny ho ících matrací, jež byly nahromad ny a úmysln zapáleny v prostorách budovy. U požáru zasahovalo
10 len místního sboru a kyvadlov p iváželo vodu k uhašení požáru.
Druhý požár byl ohlášen 4.9. v 11:15, tentokrát byl založen s cílem krádeže m d né kabeláže. Na místo byli
p ivoláni hasi i z Krom íže, kte í spolu s místním sborem požár zajistili a do ve erních hodin zajiš ovali
ochranný dohled a kontrolu st ešní konstrukce v míst požáru.

SPUŠT NÍ NOVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE!
1. íjna 2007 byly na adrese www.barice-velketesany.cz zprovozn ny nové internetové stránky, jejichž
hlavním posláním je zkvalitn ní informovanosti ob an Ba ic a Velkých T šan. Na novém webu naleznete
informace o naší obci, m žete si p e íst aktuality, zprávy a v neposlední ad i dokumenty vyv šené na ú ední
desce. V sekci „Fotogalerie“ si m žete prohlédnout fotografie z akcí po ádaných místními spolky. K vyjád ení
svých názor k obsahu a podob stránek m žete využít „Knihu návšt v“. Veškeré vaše p ipomínky uvítáme a
budeme na n operativn reagovat. Na stránkách stále pracujeme a p izp sobujeme je nejen pot ebám místních
ob an , ale i zvídavých turist . V íme, že se na stránky budete rádi vracet a naleznete zde informace, které pro
vás budou zajímavé a užite né.
Na stránkách vy leníme v rámci podpory innosti místních podnikatel prostor i pro jejich stru nou prezentaci.
Prosíme tedy všechny místní podnikatelské subjekty, kte í cht jí být uvedeni na našich stránkách, o zaslání
základních údaj o svých aktivitách. M žou tak u init na emailové adrese valachon@email.cz nebo je p edat
p ímo na OÚ. Podnikatelské aktivity budou azeny abecedn (název, adresa, tel., fax, email, popis innosti –
max. 80 slov, pop . WWW).

HASI I OPRAVILI ZBROJNICI !
SDH ve Velkých T šanech se p i svém nabitém sout žním programu v noval i opravám hasi ské zbrojnice
v areálu školy. Na rekonstrukci vnit ních i venkovních prostor celé obecní budovy získali hasi i od obce
p ísp vek ve výši 9.500,- K , za který si zajistili nákup stavebního materiálu. Veškerým pracím v novali,
zejména mladí hasi i, stovky hodin své dobrovolné práce, za což jim náleží pod kování! Dne 31.8. 2007 byla
hasi ská zbrojnice po rekonstrukci slavnostn otev ena!

KULTURN – SPOLE ENSKÁ RUBRIKA OBCE
POŽÁRNÍ SOUT Ž V BA ICÍCH
V sobotu 1. zá í prob hla na fotbalovém h išti v Ba icích
hasi ská sout ž za ú asti dvanácti dobrovolných sbor .
Sout ž v požárním útoku na 3B byla zahájena slavnostním
nástupem všech zú astn ných. Poté jednotlivá družstva
p istoupila k základn a p ipravovala si hasi ské ná adí. Šlo o
to, co nejrychleji spojit a natáhnout hadice a za pomoci
hasi ské st íka ky proudem vody trefit ter . Družstva se
výkon od výkonu zlepšovala. Bojovala s nadšením. Každý
p edvedl výkon, který odpovídal jeho možnostem a
technickým podmínkám. Vít zem v kategorii muž se stalo
SDH z Karolína, v kategorii žen se radovaly hasi ky z N t ic.

ZÁJEZD DO AQUAPARKU

V sobotu 22.9. se zú astnilo 45 zájemc výletu do
vyškovského aquaparku. Nejprve vedla cesta na brn nskou
p ehradu. Cestu parníkem až ke hradu Veve í absolvovali
mnozí, nejen d ti ale i dosp lí, prvn . Na d ti ud lala velký
dojem návšt va kapitánské kabiny. Cestovné a vstupné do
aquaparku hradilo d tem OSR z výt žku p edešlých akcí.
Ob anské sdružení rodi !

STAROSTKA UPOZOR UJE NA
VANDALISMUS V BA ICÍCH !
B hem letošního léta uspo ádaly místní spolky na
výletišti v Ba icích dv spole enské akce. P ípravy byly
spojeny s úklidem tane ního kola. Prostor, pokud není
využíván ke spole enskému d ní, slouží hlavn d tem.
Tak se lehko stane, že bývá zaplaven papírky, plastovými
láhvemi, prost odpadky všeho druhu. Ani cihly uložené
za fotbalovými šatnami nenechaly n které jedince v klidu
a celá ada jich skon ila rozbitá p ímo na betonovém
kole. N kdo z d tí je uklidil tím, že je naházel do trávy a
p idal pár rozbitých lahví. T žko mluvit o vandalismu,
když se jedná o mladší školní d ti, v n kterých p ípadech
i o p edškoláky, ale vhodn jší výraz se nenabízí.
Vlastnímu se ení trávníku tak p edcházelo sbírání kamení
a skla. Pochvalu na druhé stran zaslouží ty d ti, které
p išly a s úklidem pomohly.
Viditelný je i následující nešvar. D ti asto nepozdraví
dosp lé, p estože je dob e znají! Možná namítnete, že se
jedná o mali kost, ale v p ípad setkání se starším
lov kem je to zvláš citlivá záležitost.

ROZPIS UTKÁNÍ
BA ICKÝCH FOTBALIST
Rozpis zápas muži
21.10. ve 14:30 Ba ice – Lubná
28.10. ve 14:00 Ba ice – Liten ice
4.11. ve 13:30 Bezm rov - Ba ice
Rozpis zápas žáci
21.10. v 11:30 Ba ice - Zdounky

ORIENTA NÍ B H V BA ICÍCH
Orienta ní b h se konal 18. srpna v Ba icích. Nejmenší
ú astníci absolvovali trasu okolo h išt , kde se potýkali v
sout žích úm rn svým v domostem, v tší dostali mapu
a vypravili se na náro n jší trasu mimo obec. Po návratu
byl na výletišti p ipraven bohatý program s táborákem,
diskotékou a n které maminky dokonce ob tav napekly
kolá ky.
Ve ve erních hodinách se konala tane ní zábava.
P ekvapením byla bohatá tombola se ty iceti šesti
cenami. Velké pod kování pat í všem, kte í se zú astnili
a do tomboly p isp li.
Ob anské sdružení rodi !

PRÁZDNINOVÉ ÚSP CHY T ŠANSKÝCH
FOTBALIST
tvrtý ro ník turnaje v malé kopané se uskute nil ve
Kvasicích. Vzájemného m ení sil se zú astnila ty i
družstva, mezi nimiž nechyb l ani oddíl PIV KOPu.
Systém „každý s každým“ p inesl hrá m PIV KOPu
plný bodový zisk. Ve finále zvít zili nad hrá i IMOSu a
radovali se bez inkasované branky v turnaji zaslouženého
vít zství.
O m síc pozd ji ovládli i turnaj v Sob sukách, tentokráte
pod vedením J. Zapletala triumfovali již ve druhém
ro níku „Memoriálu Jaroslava D ímala“. V dramatickém
finále zvít zili v pom ru 2:0 nad hrá i Cvr ovic. Ale
hlavn si každý z hrá
užil toho dne a pobavil se
s p áteli. A o to jde p edevším!

ÚSP CHY FOTBALISTKY MICHAELY
DOBROSLÁVKOVÉ !
Zatímco klasický „chlapský“ fotbal v Ba icích zredukoval
po et svých mužstev, protože do sout že nebylo p ihlášeno
družstvo mladších žák a dorost , rozši uje se po et d v at,
která mají zájem o tento kdysi výhradn mužský sport.
Nejvýrazn jším p íkladem je reprezentantka DFK Holešov
Michaela Dobroslávková. Na h išti se pohybuje oficiáln od
šesti, ale zájem o fotbalový mí projevovala už od svých t í
let. Fotbal pat í mezi priority jejích zájm . Svou roli hrají i
rodinné dispozice. Ve fotbalu se angažovali její dva d dové.
Míšin nástup do družstva v šesti letech byl n ím
neobvyklým, ba ický fotbal do té doby ženskou
reprezentantku nem l. Zásluhy pat í velkým dílem trenéru
Jaroslavu evorovi, který se nebál ji postavit na h išt . Dv
sezony dokonce d lala kapitánku mladších žák a s po tem
osmi gól za podzimní kolo lo ského roku pat ila
k tahoun m družstva.
Jarní kolo 2007 Míša za ala hrát už v Holešov pod vedením
trenérky Ságnerové. Hraje nejen za ža ky, ale i za ženy.
DFK hraje II. ligu se soupe i jako jsou Krnov, P erov,
Ostrava. S fotbalovým oddílem se Michaela dostala už i do
zahrani í. DFK Holešov se zú astnil Dánského fotbalového
festivalu. Soupe em byly hrá ky z Anglie, Švédska a
Špan lska. D v ata se ve své kategorii umístila na t etím
míst . Michaela se zú astnila jako nejmladší hrá ka
reprezentace.
P ejme Michaele, a se jí da í!

TJ VELKÉ T ŠANY P IPRAVILA
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Tradi ní a atraktivní fotbalový zápas SVOBODNÍ
versus ŽENATÍ se odehrál v záv ru prázdnin ve
Velkých T šanech. O d ležitosti vzájemného
m ení sil sv d ilo i n kolik uzav ených trénink
obou mužstev a velké p edzápasové motivování
mezi jednotlivými hrá i a trenéry. Zápas rozhodl ve
prosp ch svobodných v pokutovém rozst elu Jan
Navrátil. Utkání, jehož nejmladšímu ú astníkovi
bylo 12 a nejstaršímu 60 let, p ihlížely desítky
nadšených divák , kte í ocenili nejen dobré výkony
fotbalist , ale i fakt, že všichni sportovci dokázali
spojit své síly a vytvo it pro diváky hezkou
podívanou.

TJ VELKÉ T ŠANY P IPRAVUJE
V období váno ních prázdnin se v sále místní
sokolovny uskute ní turnaj v badmintonu.
Srde n zvou po adatelé!

Uzáv rka zpravodaje . III/2007 je 4.10. 2007, Zpracoval Ond ej Valach
Rád uvítám všechny Vaše nám ty a p ipomínky ke zlepšení informa ního tvrtletníku. Dle Vašeho zájmu je možné kterékoliv téma rozebrat
v p íštím vydání podrobn ji. Všechny Vaše nám ty, p ipomínky a fotografie z kulturn -spole enských i sportovních akcí zasílejte na
e-mailovou adresu: valachon@email.cz. P edpokládaná uzáv rka p íštího vydání zpravodaje je 29.12. 2007.

