Informační čtvrtletník
Obce Bařice-Velké Těšany
1/2011
Milí spoluobčané ,
dostává se vám opět do rukou čtvrtletní zpravodaj o dění v obci, nicméně se nebude příliš lišit od toho, na
jaký jste byli zvyklí v uplynulém volebním období. Od listopadu pracuje zastupitelstvo obce v novém
složení, jak bylo vámi zvoleno v podzimních komunálních volbách. Hned na prvním společném zasedání
bylo rozhodnuto, že bude zachována tradice informačního bulletinu v původním rozsahu, částečně i
v původní podobě, jakou mu vtiskl dnes už bývalý člen zastupitelstva, pan Ondřej Valach, za což mu patří
poděkování. Stejně jako on, i my vám chceme zprostředkovat pravidelné informace o tom, co se
v místních částech naší obce odehrávalo či odehrává, reagovat na vaše podněty a dotazy, být s vámi a mezi
vámi prostřednictvím psaného slova. Tentokrát se na vzniku jednotlivých čísel budou podílet všichni
zastupitelé obce
Přejeme vám příjemně strávené chvíle s naším čtvrtletníkem.
Škrabal

Mgr. Ladislav

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 15.-16.10. 2010. K volbám byly zaregistrovány :
Kandidátka č. 1 – Nezávislý kandidát Pavel Chrastina
Kandidátka č. 2. - Sdružení nezávislých kandidátů Pro obec Bařice-Velké Těšany ve složení :
Věra Halamová, Marek Haloda, Mgr. Ladislav Škrabal, Jaroslava Zbořilová, Josef Smolinka, Irena
Valachová, Lubomír Kadlčík, Vít Šindler, Marie Bortlová. Tato kandidátka získala všech devět
mandátů.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo dne 9. 11.2010. Nové
zastupitelstvo obce pracuje v následujícím složení:
Starostka obce : Věra Halamová, místostarosta obce : Marek Haloda
Finanční výbor : Irena Valachová – předsedkyně, Mgr. Ladislav Škrabal a Vít Šindler, členové
Kontrolní výbor : Jaroslava Zbořilová, předsedkyně, Lubomír Kadlčík a Josef Smolinka,
Starostka obce poděkovala za veškerou práci členům předchozího zastupitelstva a zejména
odstupujícímu místostarostovi p. Jaroslavu Galatíkovi za jeho dlouholetou činnost v zastupitelstvu
obce.

Zasedání zastupitelstva 18.11.2010

Na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo výši odměn
neuvolněných zastupitelů a hlavní náplní byla příprava rozpočtu na rok 2011, složení inventarizační
a likvidační komise a příspěvky na činnost místním spolkům na následující rok. Žádost manželů
Baďurových o prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok v obecním bytě na č. 64 byla jednohlasně
schválena.

Zasedání zastupitelstva obce 6.12. 2010

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2011 a
obecně závazné vyhlášky, týkající se místních poplatků. Aktualizací vyhlášek nedošlo ke změně výše
poplatků, ale k souladu OZV s novým daňovým řádem. Schválený rozpočet najdete na IS – schválen
byl ve výši 5.028,40 tis na straně příjmů a 5.710,9 tis. na straně výdajů (k nahlédnutí na IS obce).
Nejvyšší položkou na straně výdajů bude první etapa rekonstrukce školní budovy ve Velkých

Těšanech.
Součástí zasedání bylo osobní jednání s projektantem ve věci přípravy projektové
dokumentace na protipovodňové opatření v Bařicích.

Zasedání zastupitelstva obce 10.1.2011 Na tomto zasedání zastupitelé projednali přípravu
k žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Zlínského kraje na první etapu rekonstrukce MŠ ve Velkých
Těšanech a o restaurování sochy Panny Marie Svatohostýnské při cestě z Bařic k Těšnovicím. Tato akce
bude realizována pouze pokud se podaří získat dotační prostředky od Zlínského kraje. ¨
Zasedání zastupitelstva obce 19.1.2011

Schválením rozpočtového opatření byly navýšeny finanční
prostředky na 1. etapu rekonstrukce školní budovy ve Velkých Těšanech. Předmětem jednání byla i
oznámená dražba poloviny domu č. 64 ve VT, (bývalé Žůrkovo), které plánovala obec vykoupit již
v dřívějších letech. Byla schválena účast obce v dražbě za stanovení určitého finančního limitu.

Úplné znění zápisů za zasedání zastupitelstva obce najdete na internetových stránkách obce. Zápisy jsou
rovněž k dispozici v kanceláři obecního úřadu osobám starším 18 let.

Oznámení a informace
Čištění komínů Kdo bude mít zájem, může si požadavek na kominické služby nahlásit v kanceláři
obecního úřadu. Konkrétní termín návštěvy kominíka bude předem vyhlášen (předpoklad:březen-duben).
Upozornění Policie ČR Policie ČR upozorňuje občany, že v posledních dnech se na území Zlínského kraje
pohybuje muž, který se vydává za pracovníka energetické společnosti a pod záminkou zápisu stavu
elektroměrů nebo výběru nedoplatku se domáhá vstupu do domácnosti zejména starších lidí a tam se
dopouští krádeží. Jde o muže ve věku okolo 30 let, pravděpodobně bílé pleti. Pokud by se někdo
dožadoval vstupu do vaší domácnosti pod výše uvedenou záminkou, volejte neprodleně číslo 158.
O faktickém příchodu pracovníka, který pravidelně stavy elektroměru zapisuje, budete včas informováni za
strany obecního úřadu obvyklým způsobem.
V letošním roce bude uzavřená knihovna ve Velkých Těšanech Důvodem je plánovaná rekonstrukce
prvního podlaží školní budovy, kde byla doposud knihovna umístěna. Čtenářům je v případě zájmu
k dispozici knihovna v Bařicích v době svých otevíracích hodin – pátek 16.00-18.00 hod.
Zimní údržba chodníků Děkujeme všem občanům, kteří, i když jim to už zákonná povinnost neukládá,
odklízejí sníh na přilehlých chodnících. Není v silách obce zabezpečit úklid ihned a k naprosté spokojenosti
všech. Zároveň prosíme majitele automobilů, aby zvážili parkování svých automobilů na okrajích cest a
chodníků. Tento stav komplikuje úklid napadeného sněhu.

Co se dělo v místních spolcích ……
Ohlédnutí za rokem 2010 z pohledu TJ Velké Těšany

S ukončeným rokem přichází čas ohlédnutí a bilancování případných úspěchů i neúspěchů. TJ uspořádala
během předchozího roku několik sportovních akcí, soutěží a setkání, která určitě přispěla k hezkým a
příjemným chvílím života v naší obci. První z těchto akcí byl turnaj ve stolním tenise, konaný 20. 2. Tohoto
turnaje se zúčastnily všechny věkové kategorie, kde zejména hráči ve skupině nad 40 let byli dobrým
příkladem, že sportovat lze v každém věku. Druhou, neméně významnou sportovní akcí, která proběhla 6.
března, byl tradiční turnaj v badmintonu, jehož myšlenkou je přilákat ke sportu naše děti. Vzhledem
k počtu zúčastněných lze říci, že se tuto myšlenku daří naplňovat. Vyvrcholením a stěžejním bodem roku je
tradiční Josefovská zábava. Uskutečnila se 20.3. a díky svému doprovodnému programu si stále drží svoji
příjemnou atmosféru. Pořadatelé děkují všem občanům za podporu a pomoc při pořádání této
společenské akce. Další důležitou událostí je Dětský den, který loni připadl na 19.6. a jehož se opět
zúčastnili karikaturisté, kteří připravili dětem, a nejen jim, krásnou vzpomínku v podobě hezkých portrétů.
K velké radosti všech dětí zařadili pořadatelé do programu branný závod, který se snad stane pevným
bodem i následujících ročníků. Vzhledem k účasti hráčů nohejbalu na několika turnajích v Kroměříži se

snaží TJ uspořádat taktéž jeden turnaj v nohejbale v naší obci. Vloni proběhl tento turnaj 19. 7. a zúčastnili
se ho hráči nejen místní, ale i kroměřížští. K prázdninovému vyvrcholení patřil turnaj, určený místním
mužům – zápas Ženatí vs. Svobodní, konaný 21.8. – bývá to pěkné setkání všech přátel i kamarádů a to
nejen těch na hřišti. Premiéru v loňském roce – 24. září - měla rocková zábava se skupinou Kosovci.
Pořadatelé věří, že se takové akce stanou pravidelnou záležitostí, konanou místním spolkem. Poslední
sportovní akcí, která v kalendářním roce proběhla, byl již druhý turnaj v badmintonu – proběhl 6. 11. za
účasti dětí nejen z naší obce a jeho druhou polovinu vyplnily zápasy našich odvážných žen.
TJ Sokol děkuje všem za jejich podporu při pořádaných akcích a těší se na společná setkání v nastávajícím
roce.
Marek Haloda

Fotbalový podzim v Bařicích
Před zahájením podzimní sezóny měli činovníci oddílu snahu změnit název klubu, kdy někdejšího hlavního
sponzora - firmu Kružík, měl nahradit původní název Bivoj. Tento krok se v letní přestávce nestačil
realizovat a tak se do bojů v Okresní soutěži mužů a Okresním přeboru mladších žáků představily týmy
pod předchozím názvem Kružík Bařice. Začátek sezóny byl velmi nadějný, domácí porážka od Počenic
mrzela tím spíš, ale další dvě výhry a zejména výborný výkon na hřišti Lutopecen opět vrátil úsměvy do
tváří hráčů i fanoušků. V dalších třech kolech následovaly zbytečné remízy, když několik chyb předvedl
brankař Chytrý, jež se navíc v utkání s Kyselovicemi zranil. Proto jej v několika utkáních musel zastoupit
Rogožan a zejména v utkání s Dřínovem mužstvo podržel. Když už jsme u zápasu s tímto soupeřem, dá se
říct, že tímto utkáním se družstvo zaseklo a po zbytek podzimu paběrkovalo. Následná krize družstva
neměla obdoby. V duelu s Ratajemi nebyly Bařice horší, ale odnesly si pětigólový příděl, červenou kartu za
hrubé nesportovní chování Davida Čevory a další zranění v podobě natrženého svalu Hasmandy. Také se
začala projevovat velmi špatná tréninková účast. Následovalo dalších šest utkání bez výhry. Jednalo se
většinou o smolné jednobrankové porážky, které srážely mladý kolektiv do kolen. Ani návrat ještě ne zcela
doléčeného Mlčocha mužstvu nepomohl. V závěru podzimu si bařické mužstvo vypilo kalich hořkosti do
dna, jelikož prohrálo i na hřišti posledních Zlobic. Toto utkání ale bylo kontumováno ve prospěch Bařic.
V posledním utkání podzimu pak Bařice konečně regulérně zvítězily na půdě Roštína. Díky dobrým
klimatickým podmínkám se stihlo ještě v listopadu předehrát první jarní kolo, v němž TJ Kružík podlehl
Počenicím, zejména díky nedisciplinovanosti kapitána Goliáše. Celkové 12. místo je velkým zklamáním.
Pokud bychom měli jmenovat tři nejlepší hráče podzimu, byli to bezesporu Lukáš Čevora, Petr Vyrobík a
Karel Strýc. Snad na jaře se podaří navázat na loňské jaro, které bylo jedním z těch povedenějších v historii
bařické kopané.
Od letošní sezóny vstoupila v platnost spolupráce dvou sousedních oddílů Bařic a Těšnovic na poli
mládežnické kopané. Zatímco nejmladší fotbalisté z obou oddílů nastupovali v kategorii mladších žáků za
TJ Kružík Bařice, starší žáci se zapojili do družstev starších žáků a dorostu TJ Těšnovice. Spolupráce byla
navázána především proto, aby hráči měli více odehraných minut, aby je fotbal bavil a hráli proti svým
vrstevníkům. Po prvním půlroce se dá říct, že i přes menší problémy spolupráce funguje a dále by se
mohla rozvíjet např. na úrovni dospělých. Začátek soutěže byl slibný, domácí vítězství nad děvčaty z DFK
Holešov potěšilo všechny přítomné. Následná série porážek mrzí, ale díky tréninkové píli si žáci v závěru
podzimu odnesli jako odměnu dvě vítězství. To překvapivé nad Elko Holešov B a na to očekávané
s vrstevníky z Lubné. Mezi hráči svými výkony vyčnívali zejména kapitán a velký talent místního fotbalu
Pavel Dočkal a malý vzrůstem, ale velký výkony Ríša Miškovský z Těšnovic.
Ondřej Benedikt, Vít Šindler

Sbor dobrovolných hasičů
Tradiční Mikuláš by se v obci určitě neobešel bez aktivního přispění našich hasičských spolků……
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Tříkrálová sbírka

Tak jako v předchozích letech i letos v první lednovou sobotu procházeli obcí skupinky koledníků
s pokladničkami.
Sbírka v obou místních částech vynesla celkem 9.107,- Kč
V Bařicích 4.397,- Kč
Ve Velkých Těšanech 4.710,- Kč
Všem dárcům patří poděkování za štědrost a koledníkům za čas, který sbírce věnovali.

Lepili jsme znak obce

Děti a dospělí, čtenáři bařické knihovny, se zapojili do akce, pořádané společností Eko-kom a
pelhřimovskou agenturou Dobrý den. Záměrem byla výroba znaku obce z odpadových materiálů –
tedy z toho, co jsme zvyklí odnést do kontejneru na tříděný odpad. Děti se přesvědčily o tom, že
něco takového může být ještě zajímavým výtvarným materiálem. Znak byl po vyhotovení vystaven
v galerii znaků na krajském úřadě ve Zlíně, nebyl sice vyhodnocen jako nejlepší, ale přesto se dostal
až do Brna, kde byl prezentován na veletrhu Regiontour. Malí tvůrci dostali věcnou odměnu a jejich
dílo bude vystaveno v prostorách obecního úřadu jako důstojná reprezentace.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 6. listopadu jsme mezi občany naší obce přivítali naši
nejmladší občanku Michalku Smolinkovou z Velkých Těšan,
narozenou 27. září 2010. V tuto slavnostní chvíli již tradičně
vystoupily místní děti s připraveným programem. Michalce
přejeme šťastné vykročení do života a rodičům v této nové životné
etapě jen samou radost.

Plán připravovaných akcí:
12. února – Street 69 – Valentýnská taneční zábava. Sokolovna
Velké Těšany. Začátek ve 21.00 hod. Pořádá TJ Velké Těšany
26. února – Turnaj v badmintonu. Sokolovna ve Velkých Těšanech od 13.00 hodin. Pořádá TJ Velké Těšany
19.3. Josefovská zábava. Sokolovna Velké Těšany ve 20.00 hraje skupina RYTMIX
19.4. Čtení z Bible. Zasedací místnost obecního úřadu v Bařicích. Začátek v 18.00 hod.
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