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Vážení občané,
s příchodem podzimu se nám opět začínají vracet určitá omezení týkající se zejména společenského života. Současná
situace omezuje život nás všech a nám nezbývá, než se přizpůsobit. O platných nařízeních si můžeme myslet, co chceme,
ale dodržovat je musíme. Jak se mnozí z vás domnívají, obec nemůže místní akce zakázat nebo omezit. Je to jenom o
každém z nás, jak se k situaci postaví.
Zda se objeví podobná omezení jako v jarních měsících nebo se situace zvládne přijatelnějším způsobem, aniž by utrpěl
náš společenský život, to teprve uvidíme. Představa dalšího volna není lákavá už ani pro školáky, natož pro jejich rodiče.
V každém případě vám přeji pěkný nadcházející podzim a hlavně zdraví.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Krátce informace ze zasedání 17.srpna –Zastupitelstvo v uplynulém období zasedalo jen jednou. Možná jste si všimli, že
se intervaly mezi jednotlivými zasedáními prodlužují. V jarních měsících to bylo kvůli nouzovému stavu, přes léto byla
doba dovolených a čekali jsme na ukončení výběrového řízení na rekonstrukci školy v Bařicích. O tom více na nejbližším
zasedání zastupitelstva.
Informace o nových webových stránkách obce a probíhajících projektech si přečtete níže. Jak bylo v minulém zpravodaji
předesláno, proběhla debata nad možností odkupu budovy Becherbaru ve Velkých Těšanech od společnosti INDUBAU.
Zastupitelstvo odsouhlasilo budovu odkoupit za maximální možnou cenu 1,5 milionu korun s možností úhrady ve dvou
splátkách v příštím roce. Část prostředků je možné uhradit z dotačních prostředků programu DT 4 Zlínského kraje (pro
znevýhodněné obce). Jaká bude budoucnost budovy, zatím jasno nemáme. Faktem je, že objekt nemá momentálně
žádné využití a nechceme, aby byla v centru obce pomalu chátrající budova. A zakoupení jiným subjektem, který by
budovu využil k účelu pro obec těžce přijatelnému, by mohlo být do budoucna problematické. Jak bude budova
využita,… to je zatím otázka. Očekáváme návrhy i z vašich řad.
V minulém zpravodaji jste byli vyzváni, abyste sdělili svůj názor, zda vám vadí hlučné práce o nedělích a svátcích,
případně abyste přišli říct své názory na srpnové zastupitelstvo nebo je poslali emailem. Bohužel, odezva nebyla žádná.
Zřejmě tato problematika leží na srdci jenom pár lidem. Vzhledem k tomu, že se žádné další stížnosti v poslední době
nevyskytly, předpokládáme, že je to všechno o vzájemné domluvě a stačí někdy upozornění. Určitě se k této
problematice budeme ve zpravodaji pravidelně vracet.
ZO schválilo zveřejnění záměru chodníkových dlaždic – jedná se o úsek chodníku ve Velkých Těšanech od Zapletalového
č. 67 nahoru. Zájemci si budou moci dlaždice vytrhat a obci uhradí 2 Kč/ks. Toto bude možné po dohodě s obecním
úřadem v době, kdy budou zahájeny práce. Předláždění provede pan Petr Pecina z Karolína, práce budou zahájeny
v polovině října nákladem cca 750.000 Kč.
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na www.barice-velketesany.cz/Úřad/Úřední deska/Dokumenty zastupitelstva
nebo v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu. Pořízený zápis je schválen na následujícím zasedání a pak teprve
zveřejněn.
Příští zasedání bude v pondělí 12.října v 18.00 hodin ve Velkých Těšanech.

Oznámení a informace
Zdravotní středisko Kvasice, doktorka Bláhová upozorňuje, že pacienty s bolestí v krku, kašlem, ztrátou chuti nebo čichu
bude přijímat až po předchozí telefonické domluvě. Současně oznamuje čerpání dovolené v termínu 23.-30.září. Nutné
případy ošetří doktorka Stránská, rovněž po předchozí telefonické konzultaci.
Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v obou částech obce v týdnu od 19.října. Vždycky se v kontejneru objeví
něco, co jde uložit na jiné místo. Ať už je to dřevo, kovový odpad, pytel plastů apod. Uložený vzpříčený velkoobjemový
odpad, často gauč, zbytečně kontejner blokuje. Berte ohled i na druhé.
Kalendáře 2021 – Během prosince dostanete opět do vašich schránek kalendář mikroregionu Kroměřížsko. Tentokrát
jsou fotografie zaměřené na netradiční pohledy na obec. Kalendář je zdarma a doufám, že bude mít stejný úspěch jako
v uplynulém roce.
Venkovské muzeum Aloise Otýpky ve Vrbce bude v letošním roce ještě otevřeno 28.9., 4.10. a 18.10. a to vždy od 14:00
do 16:00 hodin. V muzeu je k vidění nářadí řemeslníků a zemědělců používané před padesáti a více lety a spousta jiných
exponátů z dob dětství našich rodičů a prarodičů. Tel. 605 781 318, 777 115 421.
Kdo má ještě zájem o kominictví Kytlica, stále se může nahlásit na obecním úřadě. Termín bude teprve upřesněn.

Provoz sběrného dvora ve Kvasicích - Od 1.prosince až do konce února se opět zkracuje provozní doba. Středa 8.00 –
11.30, 12.30 – 15.30 hodin. Sobota zůstává stejná 8.00 – 11.00 hodin.
Pravidelné cvičení žen v Bařicích by mělo začínat v úterý 27.října v 18.15 hodin ve společenské místnosti v Bařicích.
Záleží samozřejmě na platných hygienických opatřeních. Pravidelným cvičenkám dáme včas vědět.
Nové webové stránky obce byly spuštěny v úterý 8.září. Ti z vás, kteří byli přihlášení k odběru zpráv emailem, budou
muset provést registraci znovu, protože s převodem domény tato možnost zanikla. V současné době se připravuje
záložka, která bude umístěna na čelní straně, kde se budete moci znovu zaregistrovat. Doufáme, že nové uspořádání
stránek vám nijak neznesnadní orientaci a že s nimi budete spokojeni.
Koronavirus – v této záležitosti se opět na vás hrnou informace ze všech stran. Pro lepší přehled byla na našich obecních
stránkách pod záložkou Aktuálně vytvořena podzáložka ke koronaviru, která vám má usnadnit orientaci v aktuálně
platných nařízeních.
Rallye Kroměříž 2020 – závod, který projel naší obcí už vloni na podzim, pojede tentokrát v neděli 4.října. K posunu ze
sobotního termínu došlo kvůli krajským volbám. Uzavírka bude opět od 6.00 do 19.00 hodin. Průjezd v případě potřeby
bude možný po dohodě s regulovčíkem v mezičase mezi rychlostními zkouškami. Zavřena bude trasa Těšnovice-Bařicerozcestí u Velkých Těšan a dále na Vrbku. Plánek uzavírek najdete na našich stránkách na úřední desce.

Informace k volbám do zastupitelstva kraje.
Volby do zastupitelstva kraje se konají v pátek 2. 10 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3.října od 8.00 do 14.00 hodin.
Veškeré aktuální informace najdete na webových stránkách (Úřad/Úřední deska/Volby do zastupitelstva kraje).
- Do volební místnosti se dostavte s občanských průkazem. Bez prokázání totožnosti vám nebude volba umožněna.
- Samozřejmostí je rouška (pokud zapomenete, ve volební místnosti budou jednorázové k dispozici).
- Volební lístky si ideálně přineste už označené nebo si přineste vlastní psací potřeby. Doporučuje se, ale není
podmínkou. Psací potřeby a prostory za plentou budou po každém voliči desinfikovány.
- Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k volbám dostavit (netýká se osob v karanténě), můžete požádat členy
komise, aby se k vám dostavili s přenosnou urnou. I v tomto případě platí, že se budete legitimovat a členům komise
otevřete v roušce.
- Pro osoby v karanténě budou připraveny v každém okrese mobilní místa, kde mohou volit z auta. Pro naši oblast je
spádovým místem Hanácké náměstí u příjezdu z ulice Velehradská. Zde bude hlasování možné ve středu 30.9. od
7.00 do 15.00 hodin. Pouze pro osoby, které mají automobil, není možné, aby tuto osobu někdo přivezl.
- Osoby v karanténě, které mají zájem volit a nemohou využít výše uvedené možnosti, si mohou objednat speciální
volební komisi a to telefonicky na č. 577 043 971, 577 043 972, ve dnech 22. září -1 .října.

Z naší školky
Dne 1 září.2020 jsme zahájili v naší školce nový školní rok. Máme zapsáno dvacet dva dětí. Téměř všechny během září
nastoupily. Postupně se seznámily s prostředím mateřské
školy a formou her poznávaly své kamarády. V současné
době trávíme co nejvíce času na školní zahradě, která
prochází revitalizací. Děti jsou nadšené z nových zahradních
prvků.
Vzhledem k šíření nemoci Covid-19 musíme dodržovat
epidemiologicko–hygienická nařízení. Proto jsou dočasně
zrušené všechny kulturní, sportovní a společné akce
s rodiči, které jsme každoročně ve školce pořádali. Věříme,
že se celkově tato situace zlepší natolik, abychom všechny
tyto činnosti obnovili. Vám i nám přejeme hodně zdraví.
Vedení MŠ

Co probíhá a co připravujeme
Během prázdnin provedl pan Pecina vydláždění povrchu ve dvoře školky. Byla opravena kanalizace a žumpa. Práce přišly
celkem na 611.000 Kč. Předpokládáme, že tímto by se měl zlepšit stav ve sklepě, kde se dlouhodobě držela voda.
Práce na revitalizaci školkové zahradě finišují. Přistaveny jsou dřevěné domečky a připraveny záhonky. Zahradu ozvláštní
venkovní posezení, naučné panely s pexesem, dřevěný dendrofon. Součástí záměru je drobné nářadí pro děti, naučná
literatura, mobilní rosítko na vodu. Tento typ zahrad je v současné době velmi oblíbený a dotačně podporovaný.
V půli října se začne s předlážděním chodníků ve Velkých Těšanech v ulici od Zapletalového nahoru.

Ke konci se chýlí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které povede k přestavbě školy v Bařicích. V tuto chvíli
je dodavatel stavby již znám, ale vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k podpisu smlouvy, ho prozrazovat nebudeme.
To až v příštím zpravodaji . Zahájení prací by mohlo být teoreticky již v prosinci.
Je vydáno stavební povolení (i když zatím ještě nenabylo právní moci) na posílení vodovodu v Bařicích a připravuje se
realizační rozpočet.

Fotbalové okénko
Vážení fanoušci, příznivci fotbalu, vážení občané,
na začátek bych vám, divákům, chtěla velmi poděkovat, že i po dlouhé „covidové“ pauze, jste na fotbal nezanevřeli a
scházíte se podporovat náš klub v hojném počtu.
Na podzimní část nové sezony jsme se chystali pečlivě. Spousta domluvených přátelských utkání nám umožnila ozkoušet
si své kvality po skoro čtyřměsíční pauze a zároveň přivítat v kádru So 26.9.
15.30 Bařice-Zlobice
nové hráče. „Přáteláky“ nám ukázaly co zlepšit, na čem pracovat a So 3.10.
15.30 Pravčice-Bařice
čeho se vyvarovat. Většina z nás se shodla na tom, že nejdůležitější Ne 11.10. 15.00 Kyselovice-Bařice
je soudržnost týmu a sportovní srdce na svém místě.
Ne 18.10
15.00 Bařice-Troubky
Sezonu jsme zahájili domácím utkáním s Ratajemi. Jelikož to byl So 24.10
14.30 Bezměrov-Bařice
první kontakt s mužstvem, jež nás připravil o skvělého brankáře, So 31.10. 14.00 Bařice-Zborovice B
Dušana Nadymáčka, zápas jsme chtěli odehrát hlavně se ctí, což si So 7.11.
13.30 Dřínov-Bařice
myslím, že se nám podařilo.
Strašákem pro nás byl nový soupeř v naší soutěži, Kroměříž B. Do zápasu, který připomínal spíše hru na kočku a myš,
jsme vešli s taktikou betonové zdi. S inkasovanými jedenácti brankami se stále řadíme mezi lepší týmy, které
kroměřížskému mužstvu vzdorovaly.
Velká nejistota a mnoho promarněných šancí v prvním poločase utkání se Zářičím rozhodlo o výsledku, ze kterého jsme
si odnesli velké ponaučení. Navzdory pokárání od trenéra a ujasnění si priorit, jsme se v dalším zápase nesešli v sestavě,
která by byla rovným soupeřem mužstvu v Litenčicích. Výsledek by byl jistě jiný, kdyby nedošlo ke zranění klíčového
hráče, kapitána Miroslava Konečného, a následnému otřesu mozku Radka Trvaje.
Spartak Hulín, další z nových soupeřů v soutěži, nebyl, stejně jako Kroměříž, rovným soupeřem, a tak jsme utkání
odehráli spíše jako přátelsky zápas. Mužstvo z Roštína, které jsme navštívili naposledy, jsme potrápili hlavně v první
polovině. Vstřelené tři branky nám nebyly nic platné, a nakonec jsme si odvezli prohru.
V druhé polovině podzimního kola nás čekají stálí soupeři soutěže, u kterých se nám snad podaří uhrát lepší výsledky a
první body.
Na začátku listopadu nás čeká valná hromada a volba nového předsedy TJBB, která rozhodne o budoucnosti fotbalu v
Bařicích. Tímto všechny, které bařický fotbal zajímá, a všechny, kteří by v bařickému fotbalu chtěli v nadcházejících
letech působit, zvu na tuto schůzi. Konkrétní termín bude brzy stanoven. Ještě jednou děkujeme všem fanouškům,
realizačnímu týmu, paní Běhalové a Běhalovým za skvělé občerstvení po utkáních, paní Zbořilové za praní dresů, a všem,
kteří se podílí na chodu našeho spolku.
Výsledky přátelských utkání:
TJBB - Hlinsko pod Hostýnem 8:1; TJBB - Mysločovice 1:2; TJBB - Komárov 7:6; Komárov - TJBB 6:1; Troubky - TJBB 12:1,
TJBB - Zářičí 4:4
Výsledky mistrovských utkání: TJBB : Rataje 0:3, Kroměříž B : TJBB 11:0, TJBB : Zářičí 0:6, Litenčice : TJBB 10:2, TJBB :
Spartak Hulín 2:9, Roštín : TJBB 5:3.
Za TJBB, vedoucí mužstva Kamila Zbořilová

Co nového u Soni Bartůskové ?
Nedávno se mě zeptali co je u mě nového. Tak děkuji za optání a odpovídám.
V letošním roce jsem ukončila první ročník na pedagogické fakultě v Olomouci a zároveň složila přijímací zkoušky na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Takže od letošního podzimu začínám studovat ve Zlíně svůj milovaný obor odívání.
Zájem o plážové šaty, které jste mohli vidět loni na „setkání se seniory“, mi přinesl úžasnou nabídku. Přehlídku mé práce
na „Miss opravdová krása“ v Olomouci. V krásné zářijové dny tedy vznikaly, na stroji i z pediku pod širým nebem, nové
modely pro tuto akci, které, pokud bude zájem, ukážu ráda i Vám všem na nějaké další akci v naší obci.
Držte mi prosím palce, ať přehlídka vůbec proběhne a vše dobře dopadne. Stejně i já držím palce všem svým
vrstevníkům a přeji jim hodně úspěchů ve studiu i v pozdější práci.
Vám všem přeji v tomto neklidném roce hodně zdraví a pokud budete mít problém se svou garderobou, budete
potřebovat poradit či pomoci, můžete se na mě obrátit. Bude-li to v mých silách a časově zvládnutelné, ráda Vám vyjdu
vstříc.
Soňa Bartůsková

Obnova alejí okolo polních cest ve Velkých Těšanech
Vážení spoluobčané, nadešel podzimní čas, kdy se bude realizovat výsadba doprovodných alejí s ovocnými dřevinami ve
dvou lokalitách podél polních cest. První lokalita se nachází od rozcestí u odpočívadla u cihelny směrem k vodárně u
fotovoltaické elektrárny a druhá lokalita se nachází za navazující výsadbou u Zavadilového podél polní cesty k naší Lípě.

Bude to kombinovaná výsadba jak oplocených keřů, tak i jednotlivých stromů. Výsadba by měla proběhnout v druhé
polovině října, v termínu 24. - 25. 10. 2020. Co je nutné vzít s sebou, je chuť k práci, ochranné rukavice, rýče, lopaty,
hrabičky. V případě nepříznivého počasí se termín upraví a nahlásí včas, buď na sociální sítě, nebo na stránkách obce, v
záložce "Kalendář akcí". Věřím, že se najdou v naší obci nadšenci, kteří budou chtít něco pro své potomky a pro
budoucnost něco zanechat. Zároveň se přičiní i o zvelebení krajiny a životního prostředí. Věřím, že tu vyroste místo, kde
budou moci naši občané trávit příjemně chvíle a radovat se z pokusu něco v naší malebné obci změnit. Vítání jsou nejen
muži, ale celé rodiny, hlavně s dětmi. Pro ty by to mělo mít hlavní význam. Po ukončení výsadby by bylo zajištěno
občerstvení a opékání špekáčků za Sokolovnou, které podpoří vedení obce Bařice - Velké Těšany.
Pavel Luncar.
Pozn.: Výsadba je realizována z dotačního programu Ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu a na tuto
akci byla poskytnuta stoprocentní dotace ve výši 161 tisíc Kč. Bylo by samozřejmě možné, aby byly práce provedeny na
dodávku odbornou firmou. Byly tady ale hlasy, že jsme schopni si práce provést sami. Takže…. Jak jste se dočetli výše,
uvítáme hojnou účast, hlavně rodiče s dětmi a další dobrovolníci. Zájemce, kteří do toho půjdou, prosím, aby se nahlásili
na obecním úřadě nebo u pana Luncara. Sice budou určitě platit nějaká hygienická omezení, ale předpokládáme, že při
takové práci tímto nijak limitovaní nebudeme.
Zřejmě vás zajímá, co a kde konkrétně budeme vysazovat: Jedná se o skladbu alejových a ovocných dřevin doplněných
keřovou výsadbou. Výkresy k výsadbě najdete na našich stránkách www.barice-velketesany.cz/Aktuálně/zprávy.

Tak jak to dál s tím internetem bude?
To je otázka, kterou často slyším v telefonu nebo na ulici. Vaše dotazy jsou většinou směřovány na místa, kde se ještě
nějaký výkop, případě změť trubiček, nachází. O odpověď byl požádán Dušan Vojáček, jako osoba v této věci
kompetentní : "Jsou hotové výkopové práce, trubky jsou položeny a z velké části zahrnuty. V tuto chvíli probíhají práce
na dotažení přívodního kabelu do Bařic a Velkých Těšan.
Až bude tato část hotová, budeme pokračovat v průvrtech u jednotlivých uživatelů, což předpokládáme, že by mohlo být
dokončeno do konce listopadu. Teprve potom se do trubek zafoukne optické vlákno. První připojení bychom chtěli
realizovat do vánoc. Samozřejmě záleží na počasí, protože to nám ještě může tyto jednotlivé termíny dostat do jiné
časové roviny".

Společenská rubrika – Vítání občánků
Poslední srpnovou sobotu jsme u nás na obecním úřadě přivítali konečně naše
nejmenší občánky. Původně jsme tento obřad plánovali na jarní měsíce, což
nakonec nebylo možné a tak tentokrát v kolébce ležel málokdo z nich. Dění okolo
sebe zvídavě pozorovali :
Sebastian Konečný z Bařic
Anežka Dobroslávková z Bařic
Petr Ředina z Velkých Těšan
Oskar Toman z Velkých Těšan
Vlastimil Strašák z Bařic.

Významné životní jubileum oslavili:
Bařice
Velké Těšany
Horáková Olga 85 let
Halodová Zdeňka 70 let
Zápecová Marie 65 let
Potočná Ludmila 70 let
Jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Plánované akce :
Štěpánské špekáčkování - 26.prosince od 16.00 hodin – výletiště v Bařicích. Zve SDH Bařice
Další společenské vyžití závisí na aktuální situaci. Těžko předjímat, co nás do konce roku čeká. Pokud se něco po stránce
společenské bude dít, budete informování na našich webových stránkách. Případně jinou, obvyklou cestou.
Příští číslo zpravodaje vyjde 18.12.2020. Příspěvky nutno odevzdat do 16.12.2020.
Informační čtvrtletník Obce Bařice-Velké Těšany. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází čtvrtletně v nákladu 185
výtisků, zdarma. Vydává: Obec Bařice-Velké Těšany, Bařice 8, 767 01 Kroměříž, IČ 00287024. Číslo 3/2020. Vychází 25.9.2020. Za
obsah odpovídá Věra Halamová, starostka obce, mobil 724 184 271, email:starosta@barice-velketesany.cz. Evidenční číslo MK ČR
19931.

