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Vážení spoluobčané,
o slovo se opět hlásí podzim a s ním přichází i zahájení topné sezóny. Mnohé z vás určitě bude zajímat informace o
aktuálních možnostech, jak získat finanční prostředky na výměnu zastaralých kotlů za nové zdroje topení. Zajímavé je i
pozvání na akci konanou v Kroměříži o správném topení. Tyto i mnohé další informace se dočtete níže.
Dny se opět začínají krátit a večery prodlužovat, takže snad vám bude pro některý z večerů náš zpravodaj společníkem a
současně i zdrojem informací. Co se v obci dělo a co se připravuje, najdete na poslední stránce dnešního čtvrtletníku.
Doufejme, že společenský život v obci nebude nadále omezený různými nevítanými opatřeními a že jej budete moci
podpořit svou účastí.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání ZO 28.6.2021 – ZO schválilo smlouvu o společném postupu zadavatelů při přípravě projektové dokumentace
na rekonstrukci státních silnic v obou obcích. Ve Velkých Těšanech se jedná o úsek od hřbitova ke kapličce. V Bařicích je
to hlavní průjezd obcí ve směru od Těšnovic na Střížovice a příjezd od Velkých Těšan. ŘSZK ponese náklady na plochu
silnic, včetně odvodnění a přípojek do kanalizace. Na náklady obce budou vybudovány obrubníky, napojení sjezdů a
jejich odvodnění a vybudování parkovacích ploch. Předpokládané náklady jsou 26 milionů, doba realizace cca za šest let.
Momentálně je projekt ve fází výběru dodavatele projektové dokumentace. Příprava projektu bude koordinována s další
akcí –kanalizace a ČOV, jejímž investorem bude VAK Kroměříž, jako provozovatel a většinový vlastník.
ZO schválilo finanční pomoc ve výši 50.000 Kč obcím, zasaženým tornádem. Kromě toho přispěli částkou 14.500 Kč
občané prostřednictvím darovacích smluv. Celkem bylo prostřednictvím speciálně zřízeného transparentního účtu
poskytnuto z naší obce 64.500 Kč. Odkaz na transparentní účet: https://www.smscr.cz/obec-obci.
Zasedání ZO 6.9.2021 –ZO schválilo smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na obnovu vodních ploch v Debři
s projekční kanceláří Regioprojekt Brno. Cena projektové dokumentace je 243.316 Kč bez DPH. Na obnovu vodních ploch
lze získat 70 - 100 % dotaci. Výzva bude vyhlášena ve druhé polovině r. 2022. ZO bylo seznámeno s návrhem pravidel pro
přidělování bytů na bývalé škole. Pravidla budou schválena na příštím zasedání. Více na straně 3.
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na https://www.barice-velketesany.cz/urad/uredni-deska/Dokumenty zastupitelstva nebo
v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

OZNÁMENÍ A INFORMACE
Dovolená na obecním úřadě – pondělí 27. září bude na obecním úřadě zavřeno.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude do obce přistaven v pondělí 18.října. Doba přistavení bude do pátku
22.října. Do kontejneru neukládejte rostlinný odpad. V obdobném termínu budou přistaveny do obcí kontejnery na
rostlinný odpad, tak aby bylo možné shrabané listí a zbytky ze zahrad odvézt na sběrný dvůr a zabránilo se zbytečnému
pálení nedostatečně suchého materiálu.
Kominictví Šmelko přijede do obce 29.září (Bařice) a 30.9. (Velké Těšany).

Kotlíkové dotace budou v příštím roce pokračovat. Výzva bude opět vyhlášena na začátku roku 2022. O přidělení
dotace nebude tentokrát rozhodovat rychlost předložené elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. "předžádosti"
se základními údaji žadatele a uvedením nového zdroje vytápění. Vyplněním předžádosti získá kraj informace o celkové
částce požadovaných dotací, o kterou poté požádá Ministerstvo životního prostředí. Předžádosti lze podávat od 11.října
2021. Kontakty pro další informace : kotliky@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 411.
Úřad práce nabízí balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance - Úřad práce ČR nabízí pomoc občanům zaměstnaným osobám, které jsou ohroženy ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění, osobám, které jsou
ve výpovědní době, případně je u nich důvodný předpoklad ukončení pracovního poměru v následujících třech měsících
(např. pracovní poměr na dobu určitou). V rámci projektu mohou osoby získat poradenskou podporu,
rekvalifikaci/vzdělávací programy a zaměstnavatelé mohou za účelem zaměstnání těchto osob získat finanční příspěvek

až 15 000,-Kč až na 9 měsíců. Za ideální situaci projekt předpokládá, že osoba ohrožená ztrátou zaměstnání získá nové
pracovní uplatnění ještě dříve, než se stane uchazečem o zaměstnání (tzn. nezaměstnanou osobou). To mimo jiné
znamená, že osoba může vstoupit do projektu pouze v době, dokud stále trvá její stávající pracovní poměr.
Závody Rallye Kroměříž 2021 budou projíždět obcí v sobotu 2.října. Trasa rychlostních zkoušek povede tentokrát
směr Střížovice-Bařice-Těšnovice-Vrbka-Kostelany-Bunč-Zdounky. Předpokládaná doba uzavírky je od 7.00 do 20.00
hodin. Průjezd bude možný mezi dvěma rychlostními zkouškami zhruba mezi 11.a 13.hodinou. S požadavky a dotazy
ohledně potřebného průjezdu se obracejte na pořadatele –informační letáky s kontakty budou pořadatelé roznášet do
schránek. Mapy tras rychlostních zkoušek najdete už teď na webových stránkách obce (úřední deska).
Město Kroměříž chystá interaktivní akci Smokeman zasahuje – 14.října od 10.00 do 16.00 hodin na Velkém
náměstí. Akce lidem přiblíží osvětovou formou, co se děje v kotli při použití nevhodného paliva, jako jsou odpad, mokré
dřevo a podobně, a jaké škodliviny se při tom šíří do okolí.
Kalendář obcí Mikroregionu Kroměřížsko 2022 dostanou koncem roku opět všechny domácnosti bezplatně do
svých schránek. Tématem je tentokrát činnost či kulturní aktivity spolků nebo obcí.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 8.října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 9.října
od 8.00 do 14.00 hodin. Volič je povinen se ve volební místnosti prokázat platným občanským průkazem, jinak mu
nebude volba umožněna. Kdo má zájem o přenosnou volební urnu, může svůj požadavek předem nahlásit na obecním
úřadě nebo v době voleb přímo volební komisi.

Předláždění chodníku v Bařicích, v ulici pod vodojemem – Zahájení prací se předpokládá cca 30.září. Chodníkovou
dlažbu si mohou zájemci po domluvě s obecním úřadem sami vytrhat a odkoupit za cenu 1 Kč/ks. Předpokládáme v první
řadě zájem majitelů přilehlých domů. Pokud zájem nebude, dlažba bude odstraněna pracovníky obce a uskladněna na
obecním úřadě. Takto bude možné skladovanou dlažbu odkoupit za 2 Kč/ks.

Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad – nekonečné téma - Při posledním svozu nebezpečného odpadu se
nám opět sešel široký sortiment materiálu, který nemá s nebezpečným odpadem nic společného. Linoleum, starý lustr
nebo stěrače od auta opravdu nebezpečným odpadem nejsou a patří na sběrný dvůr nebo do velkoobjemového
kontejneru. Obvyklým folklorem je odkládání plastových dětských odrážedel ke kontejnerům a různých kýblů,
pozůstatků bazénů a nádob. Ani toto není obalový plast a rovněž do žlutých kontejnerů nepatří. Dále – plastové láhve
nepatří do bílého skla, ale do žlutého kontejneru. Plechovky netřeba házet do kontejneru v sáčku nebo igelitové tašce.
Boty, i když zachovalé, nepatří do dveří obecního úřadu. Taška s léky nepatří do hřbitovního odpadu. Žádáme tímto
občany o dodržování pořádku v okolí sběrných nádob a děkujeme těm, kteří pořádek dodržují.

ŠKOLKA ZAHÁJILA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Během hlavních prázdnin proběhlo v naší MŠ malování
třídy, herny, ložnice i kuchyně. Také byla provedena
výměna koberců. Veškeré tyto práce byly provedeny
nákladem 66.000 Kč. Díky vstřícnosti a ochotě některých
rodičů se včas vše zvládlo a 1. 9. 2021 jsme mohli přivítat
děti do nově upravených prostor. Poděkování patří také
pracovníkům obce, kteří pomáhali s vyklízením a
následným nastěhováním prostor. Rovněž děkujeme
zastupitelstvu obce za finanční částku na pokrytí těchto
úprav.
V letošním školním roce je zapsáno osmnáct dětí, z toho je
osm předškoláků. 7. 9. 2021 proběhla informativní schůzka
pro rodiče, na které byli seznámeni s plánovanými aktivitami i společenskými akcemi pro tento školní rok.
V současné době vzhledem k příznivému počasí maximálně využíváme naši zrevitalizovanou školní zahradu. Na té se
nacházejí nejen relaxační zóny, ale i řada výukových prvků. Všichni pevně věříme, že nový školní rok proběhne bez
různých omezení. Přejeme vám i nám hodně zdraví a optimismu do příštích dnů.
Božena Adámková, ředitelka školy.

LETOŠNÍ PRÁZDNINY V BAŘICÍCH ZAHÁJIL OPĚT PŘÍVESNICKÝ TÁBOR
Po roční nucené odmlce, způsobené virem COVID ´19, se o své místo znovu přihlásily i některé tradiční akce, které se v
naší obci pořádají. Jednou z nich je i oblíbené letní
stanování na hřišti místního fotbalového týmu Bivoje,
konané letos 2. - 4. července. K obvyklým obavám o
tom, zda tuto akci pro děti i dospělé doprovodí příznivé
počasí, se přidaly i obavy, jak se podepíše roční pauza
na zájmu o účast. Nutno podotknout, že zcela zbytečně.
Je třeba poznamenat, že počasí má většinu bařických
akcí rádo a co se týče přihlášených, účast byla skoro
totožná s předloňským ročníkem. Téměř padesátka dětí
a dospělých našla své útočiště v patnácti stanech a nic
nebránilo užít si tři dny plné her, zábavy, smíchu a
soutěžení. Jako už tradičně se o hladký průběh starali
všichni rodiče a dospělí – někteří aktivní účastí při
hrách, další v zajišťování hladkého chodu v souvislosti
se stravováním a různými přípravami. Pestrý seznam
ověřených i nových her doplnila tradiční stezka odvahy (bez které si děti, ale ani dospělí tuto akci nedovedou představit),
dále nesměla chybět cesta za pokladem s plněním úkolů a hledáním indicíí a v neposlední řadě samozřejmě výlet. Letos
se velcí i malí „bařičtí stanaři“ (mimochodem nejmladší účastník ještě neoslavil druhé narozeniny a nejstarší již měl přes
padesát) vypravili na exkurzi do nedalekého kravína. Nutno dodat, že pro většinu to byl velký zážitek. Co říci závěrem? V
prvé řadě bych chtěl jménem všech účastníků poděkovat fotbalistům Bivoje za zapůjčení hřiště a přilehlých prostor. A aby
měly děti dostatek pomůcek ke hrám a cen, za to patří díky obecnímu úřadu a hlavně místním dobrovolným hasičům.
Takže děkujeme a zase za rok!
Lukáš Outěřický

TJ BIVOJ ČEKÁ NA PODZIM VOLBA NOVÉHO VÝBORU
Začátek letošní sezony se nesl v duchu velké nervozity, a to hlavně z důvodu nedostatku hráčů. Vždyť ještě tři týdny před
prvním mistrovským zápasem čítala mistrovská soupiska osm hráčů. Naštěstí i díky jejich přispění se jejich konečný stav
ustálil na zhruba sedmnácti lidech. Bohužel hned prvním zápasem se ukázala nedostatečná sehranost a hlavně
tréninková absence vyústila v další pohyb hráčů a také v odvolání hlavního trenéra. V dalších zápasech přišlo sice herní
zlepšení, bohužel z výsledkové krize tým nevybředl. Momentálně se tým nachází na dvanáctém, tedy posledním místě
s hrozivým skóre 9:57 a nula body na kontě. Do konce sezony zbývá odehrát ještě čtyři zápasy, ve kterých se snad týmu
podaří urvat nějaký ten bod.
Další důležitá věc, která nás čeká je, že po posledním domácím utkání se bude konat volební valná hromada. Ta se měla
konat již minulý rok touhle dobou, bohužel koronavirová situace byla proti. Budou se volit noví členové výboru a nový
předseda klubu. VH se koná dne 16.10.2021 po skončení fotbalového zápasu, tedy v cca 17:00. Všichni ti, kteří by se
chtěli do budoucna podílet na chodu klubu, anebo jsou jen zvědaví, co je v klubu nového, jsou srdečně zváni.
Za TJ BB Vít Šindler, předseda

STAVEBNÍ PRÁCE NA BÝVALÉ ŠKOLE POKRAČUJÍ
K budově bylo opět přistaveno lešení a pokračují práce na zateplení fasády, která bude v konečném provedení ve dvou
odstínech šedé. Téměř dokončené jsou zpevněné plochy ve dvoře. Domovní ČOV čeká na své umístění v uliční části
pozemku. Uvnitř jsou už hotové rozvody, pověšeny radiátory, je vybrána podlahová krytina, parapety, žaluzie a
kuchyňské linky. Předpokládaný termín montáže kuchyňských linek je na konci října.
Informace k podmínkám uzavření nájemní smlouvy: Zájemci nemají uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemají ve
vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový, rodinný či rekreační dům. Maximální možné příjmy žadatelů :
- Jednotlivec – 21 397,2 Kč čistých příjmů domácnosti.
Dvě osoby – 28 529,6 Kč čistých příjmů domácnosti.
- Tři osoby – 32 095,8 Kč čistých příjmů domácnosti.
Čtyři osoby – 35 662,0 Kč čistých příjmů domácnosti
Výzva pro žadatele včetně všech formulářů a bližších informací bude zveřejněna na webových stránkách obce.

PAMÁTNÉ STROMY VE VELKÝCH TĚŠANECH
Při různých významných událostech byly v obci vysazovány tzv. památeční lípy. S panem Josefem Strašákem jsme
v letošním roce provedli měření jejich obvodu – provádí se ve výšce 130 cm. Tímto mu děkuji za spolupráci.
Lípa na Padělku – je stará asi 450 let, přesné stáří nelze určit, neboť je dutá. Měří 485 cm.
Lípa u kaple – zasazena v r.1888 k 40. výročí zrušení roboty a zároveň panování císaře Františka Josefa II. Měří 262 cm.
Lípa u hřbitova – vysazena v roce 1927 při založení hřbitova. Měří 276 cm.
Lípa u sokolovny – vysazena v r. 1968 na paměť politického probuzení národa. Měří 153 cm.
Dvojice lip u obecní studny – zasazeny v r. 1989 panem Miroslavem Davídkem na památku pádu komunizmu. Z pohledu
od silnice levá měří 131 cm, pravá 129 cm.
Lípa před Zápecovým – zasazena 17.11. 1999 na památku nového tisíciletí – Miléniová lípa. Pořízena panem Petrem
Galatíkem, sázení se účastnila celá obec (projev kronikáře, hudba p. S. Gabrhelík, veselice v hospodě) Měří 77 cm.
Lípa u vchodu do bývalého obchodu – vysazena 5.5.2010 při oslavě na počest první zmínky o obci (v roce 1110, kdy král
Vratislav II obnovil biskupství v Olomouci – při výčtu majetku byly jmenovány i Těšany). Výsadby se zúčastnil
kroměřížský děkan p. Josef Šíma. Měří 69 cm.
Lípa při cestě do Dvora – zasazena 5.5. 2012 při oslavě stoletého výročí budovy školy. Měří 55 cm.
Lípa ve Dvoře – vysazena 4.5. 2018. Na jejím místě stála lípa Svobody, zasazená v roce 1918 při obnově české
samostatnosti, která bohužel uschla. Lipka měří 22 cm.
Buhumila Kučerová, kronikářka Velkých Těšan

POSEZENÍ SE SENIORY SE LETOS KONALO JIŽ PO OSMÉ
První srpnová sobota v Bařicích i letos již tradičně
patřila seniorům a nejen jim. Divadelní hra opět
mapovala aktuální dění v obci – přestavbu školy
na byty a s tím spojený problém – kam ubytovat rorýsa
i s jeho početným hejnem příbuzných. Zastupitelé
se tedy vydávají do Bruselu, aby zdárně přivezli
finanční prostředky na pořádnou ptačí budku.
Recesistické vystoupení žen se neslo v duchu oblíbené
komedie Slunce, seno,… Celé vystoupení mělo velký
úspěch. K tanci hrála jako vždy Nedakoňanka.
Přestávky byly vyplněny místními muzikanty, kteří
zaujali hrou na flétnu či harmoniku, případně zpěvem.
Na závěr se konala módní přehlídka šatů Soni
Bartůskové a opět se bylo na co dívat.
Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli. Ať už navařením guláše, přípravou pečiva či darem do tomboly, ve které
se sešlo neuvěřitelných sto čtrnáct cen. Nebo alespoň účastí. Tak opět příští rok … SDH Bařice a Občanské sdružení rodičů

Bařice
Elvíra Jedruchová
Stanislav Strašák
Anna Šišková
Petr Bureš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA – BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Velké Těšany
75 let
75 let
75 let
60 let

Jiřina Běhalová
Jiřina Dvořáková
Vlasta Paštěková

70 let
90 let
60 let

Stanislav Jarka
Ludmila Jarková
Jiřina Přívětivá

70 let
70 let
75 let

PLÁNOVANÉ AKCE – POZVÁNKY
Volební valná hromada TJ Velké Těšany – sobota 2. října v 16.00 hod. v Sokolovně ve Velkých Těšanech.
Dýňování – středa 27.října od 16.00 ve společenské místnosti pod obecním úřadem v Bařicích.
Lampionový průvod – čtvrtek 28.října od 17.00. Sraz u obecního úřadu v Bařicích.
Valná hromada TJ Bivoj Bařice – sobota 16. října po fotbalovém utkání v klubovně na hřišti. Začátek cca v 17.00.
Cvičení žen v Bařicích začíná v úterý 26.října v 18.00 hodin ve společenské místnosti. Cvičení je bezplatné.
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