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V. Urbánek

Vážení spoluobčané, čtenáři,
dovolte, abychom Vám prostřednictvím Informačního čtvrtletníku, v tento sváteční čas popřáli příjemné prožití
svátečních dnů a vše dobré v nastávajícím roce 2010.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem za celoroční práci pro naši obec, za pořádání kulturně –
společenských a sportovních akcí, za reprezentaci naší obce v místních i okolních fotbalových klubech. Našim
dobrovolným hasičům děkujeme za obětavou práci v zásahové jednotce a těšanskému sboru za výbornou
reprezentaci obce při požárních soutěžích. Poděkování patří i všem ostatním spoluobčanům za úklid a péči o
veřejná prostranství, za vánoční výzdobu a za veškerou náročnou práci ve prospěch naší krásné obce.
Do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí, trpělivosti a tolerance, mnoho elánu, optimismu,
osobních i pracovních úspěchů a splnění vašich osobních přání!
Byli bychom rádi, kdyby naše obec byla místem, které se bude více rozvíjet, místem, kde bude žít hodně
spokojených občanů, aby tak nadcházející rok proběhl v duchu klidu, pohody a vzájemného porozumění!
Osud naší obce bude takový, jaký ho si sami uděláme!

Ondřej Valach, redaktor informačního čtvrtletníku

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 8.10.2009 v Bařicích*
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“) projednalo návrhy připravovaných obecních
symbolů. K projednání se dostavili také tři občané z Velkých Těšan, kteří vyjádřili své stanovisko - samostatný
znak pro každou místní část s tím, aby varianta s větrným mlýnem byla vrácena k přepracování a byla nahrazena
za staletou lípu. Nové návrhy budou k dispozici na informačních deskách v obci, občané budou moci své
připomínky směřovat členům obecního zastupitelstva.
Převážná část obecního zastupitelstva preferuje dva samostatné znaky, z nichž bude složen jeden znak společný.
ZO projednalo následující smlouvy:
- smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a společností REN POWER
SOLAR IV s.r.o. ve věci uložení VN přípojky do pozemku č. 399 v k.ú. Bařice, a to za částku 15.000,Kč. Smlouva byla schválena.
- smlouvu mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a společností REN POWER SOLAR II s.r.o. ve věci odkupu
zemního kabelu, jehož užívání bylo doposud řešeno dodatkem nájemní smlouvy č.1
Smlouva byla zamítnuta.
- smlouvu mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a společností AP-projekt ve věci vypracování projektové
dokumentace na stavební úpravy společenské místnosti v přízemí obecního úřadu v Bařicích. Návrh
smlouvy předložený starostkou obce byl zamítnut s tím, že částka 30.000,- Kč + DPH za vypracování
projektové dokumentace se ostatním členům zastupitelstva jevila jako nepřiměřená.
ZO projednalo žádost paní Heleny Bartůskové z Bařic. Paní Bartůsková žádá o pronájem pozemku č. 90/2 v k.ú.
Bařice o rozloze 51m2, část parcely zasahuje do komunikace. Žadatelce byl navržen odkup předmětného
pozemku za cenu 70,- Kč/m2.
ZO projednalo přípravu následujících projektů:
- příprava projektu na rekonstrukci budovy školy ve Velkých Těšanech. V první fázi se plánuje oprava
přízemí a stropů.
- příprava projektu na rekonstrukci přízemí obecního úřadu v Bařicích. Stavební práce budou realizovány
v případě získání dotací z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Hrubý odhad na cenu stavebních
prací byl dle položkového rozpočtu stanoven na cca 800.000,- Kč.
- příprava projektu na víceúčelové sportovní hřiště ve Velkých Těšanech. Oslovena byla společnost
EKKL, s.r.o.. V případě poskytnutí dotace by mohly být stavební práce realizovány v roce 2010. Hrubý
odhad na cenu stavebních prací byl stanoven na cca 2,5 mil. Kč.
ZO bylo informováno o přípravě odborných prací na ošetření lip u hřbitova ve Velkých Těšanech. Bezpečnostní
vazba, ořez památné lípy a další arboristické práce budou provedeny do konce roku 2009.
ZO projednalo možnost odkupu nemovitosti č. 64 ve Velkých Těšanech (dříve Žůrkovo). Nemovitost má dva
vlastníky, jednání zprostředkuje JUDr. Rubíčková.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 12.11.2009 v Bařicích*
Starostka informovala zastupitelstvo obce o nutnosti schválení dodatku nájemní smlouvy se společností REN
POWER SOLAR II s.r.o. v souvislosti s uložením kabelového vedení vysokého napětí do polní cesty v k.ú.
Velké Těšany. Návrh byl dočasně zamítnut s tím, že zástupce společnosti REN POWER SOLAR II s.r.o. se
osobně dostaví na jednání zastupitelstva obce a podá vysvětlení, z jakého důvodu bylo kabelové vedení uloženo
do jiných pozemků, než bylo dříve ve smlouvě deklarováno.
ZO vybralo z nově upravených návrhů obecních symbolů dvě varianty, které budou prostřednictvím
informačních desek uveřejněny, a dle vyjádření občanů poté na dalším zasedání bude zvolena vítězná varianta.
ZO projednalo návrh rozpočtu pro rok 2010. Obec očekává rozpočtové příjmy ve výši cca 4.963.000,- Kč a
výdaje ve výši cca 5.312.000,- Kč. V průběhu roku bude řešen i havarijní stav veřejného osvětlení v obci
(rozvodná síť, výměna za úsporné zářivky). Projednány byly i požadavky místních spolků na jejich činnost pro
rok 2010. Schváleny byly v plné výši.
Pan Jaroslav Galatík informoval o posunu nedělního autobusového spoje do Kroměříže tak, aby spojení plynule
navazovalo na mši svatou v Těšnovicích. Autobusový spoj bude vyjíždět z Velkých Těšan v 10.25 hod. a
z Bařic v 10.28 hod. Odjezd z autobusové zastávky v Těšnovicích bude v 11:55 hod.
* Pozn. Úplná znění zápisů z jednání ZO naleznete na internetových stránkách obce

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE

VELKÉ TĚŠANY MAJÍ SVÁ ŽELÍZKA V OHNI
Šance, že se to stane, byla zhruba stejná, jako že Sparta vyhraje fotbalovou ligu mistrů. A přece se to daří! Velké
Těšany se stávají „hasičskou obcí“. Příběh, u jehož zrodu byli „těšanští muži“, už není jen o nich! O slovo se hlásí
„těšanské hasičky“. Talentované dívky, jež ještě před rokem neznaly pravidla hasičského sportu, se nelekají výkonu
těšanských mužů ani časů svých favorizovaných konkurentek z Karolína. Překonávají je! Těšanské hasičky se
nestačí divit, v jaké výsostné společnosti se najednou ocitly.
Při požárním útoku se ve své první sezóně neustále zlepšovaly. Na požární soutěži v Bělově vybojovaly v silné
sedmičlenné konkurenci třetí místo. „Máme tu výhodu, že při trénincích a soutěžích nás velmi podporuje naše
družstvo mužů“ řekla velitelka družstva žen Lucie Zavadilová při hodnocení soutěžní sezóny. „Při intenzivní snaze a
odhodlání bude chtít naše družstvo dosáhnout stejně dobrých výsledků i v příští sezóně. Rozhodně hodláme
svědomitě pokračovat v trénincích, na kterých se budeme i nadále zdokonalovat,“ dodala také velitelka.
Slova uznání nad sportovními výkony našich dobrovolných hasičů vyjádřili na výroční valné hromadě konané dne
13.12.2009 také zástupci obce i přizvaní hosté. „Chci poděkovat našim soutěžním družstvům za vzornou
reprezentaci obce na čtyřech námětových cvičeních a na sedmi požárních soutěžích, a to nejen v našem okrsku, ale i
v seriálu Podhostýnské hasičské ligy,“ nešetřil slovy chvály místostarosta obce Jaroslav Galatík.
V diskuzi vystoupil i delegát z výkonného výboru okresního sdružení hasičů. „Oceňuji celoroční činnost vašeho
sboru, a to nejen při účasti na soutěžích a obětavé práci v zásahové jednotce, ale i při udržování tradic ve vaší krásné
obci. Pokud bude třeba poslat nějaký sbor v okrese Kroměříž do učení, pošleme ho do Velkých Těšan,“ konstatoval
na závěr výroční valné hromady pan Ladislav Miklík ze Zahnašovic.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce přibylo do našich řad pět nových
občánků. Poslední slavnostní uvítání proběhlo v sobotu
28.1istopadu. Dva chlapci, Štěpán Jurtík a Petr Páník,
oba z Velkých Těšan, byli přivítáni mezi občany obce v
kruhu svých nejbližších. Maminky jako vždy obdržely
kytičky, věcný i finanční dar. Rodičům přejeme, aby
měli z dětí jen samou radost.

MŠE SVATÁ V BAŘICÍCH
Mše svatá, konaná v Bařicích v úterý 1. prosince, byla
pro nového kněze P. Utíkala příležitostí k seznámení s
těmi, které nevídává v těšnovickém kostele, ale i s obcí
samotnou. Mše byla sloužena v prostorách, které jindy
slouží jiným účelům, avšak místní věřící připravili
místnost v rámci daných možností tak, aby místo konání
bylo důstojné.

Průvod se v loňském roce konal po mnoha letech prvně
jako snaha o obnovení této tradice, škoda jen, že v roce
letošním byla malá účast. 28. října v 17.00 hod. se od
obecního úřadu vypravil průvod na hřbitov, kde se byly
zápáleny svíčky u kříže, jako pomníku padlých, další
zastávka byla u kříže na návsi. Průvod se rozešel u
hřiště, bez jakékoliv úhony, oproti roku předchozímu,
kdy mnozí z účastníků cestou přišli o lampióny.

MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL NAŠÍ MATEŘINKU
Naši nejmenší již od rána 4.12. netrpělivě vyhlíželi, zda na
ně Mikuláš, anděl a čert nezapomněli. A nezapomněli!
Úderem desáté se školkou rozlehlo cinkání a hudrání a ve
dveřích stanul Mikuláš se svými pomocníky. Mikuláš se
dětí ptal na jejich chování, úspěchy i nezdary a vzbuzoval v
dětech posvátnou úctu. Anděl přinášel klid a pohodu,
úkolem čerta bylo nahánět strach největším uličníkům. Jeho
hrůzostrašné blekotání opravdu zapůsobilo, neboť i ti
největší zlobivci najednou slibovali, že se do příštího roku
určitě polepší, a tak si nakonec pekelník ve svém pytli
nikoho neodnesl.

MIKULÁŠSKÁ POCHŮZKA
VE VELKÝCH TĚŠANECH
Dne 5.12.2009 se ve Velkých Těšanech konala tradiční
Mikulášská pochůzka. V průvodu bylo k vidění patnáct
čertů a čertic, které nám každoročně zapůjčuje peklo,
smrtka, ale hlavně Mikuláš a krásní andělé. Mikuláš a
andělé procházeli dům od domu, aby obdarovávali hodné
děti dárky, ty zlobivé byly Mikulášem napomenuty. Našlo
se i několik dětí, které si do „parády“ musel vzít čert.
Všechno však dobře dopadlo a do pekla nebyl nikdo
odnesen, děti slibovaly, že budou hodné a do příštího roku
se polepší.

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ
Stromeček u bařické kapličky se slavnostně rozsvítil
druhou adventní neděli. Na programu se podílely místní
děti a vnesly tak předvánoční atmosféru do srdcí těch,
kteří si našli chvilku času a i přes nepřízeň počasí se
přišli podívat. Každý dostal na závěr domácí perníček a
přáníčko.
Účinkující děti přispěly k navození
předvánoční atmosféry v obci.

FOTBALOVÁ REPREZENTANTKA
Naše úspěšná fotbalová reprezentantka Michaela
Dobroslávková zakončila další sezonu na hřišti DFK
Holešov.
Ač opora družstva, patří věkově k
nejmladším hráčkám.
Družstvo suverénně vyhrálo Moravskoslezskou
divizi žen sk. A a postoupilo do Moravskoslezské
ligy. Ačkoliv tady se nedaří tak, jak by si hráčky
představovaly.
Přesto
během roku odehrály osm turnajů s
mezinárodním obsazením, nejvýznamnější akce byla
na Slovensku a v Rakousku. Rakouské soutěže se
zúčastnilo šest ženských týmů, z toho jediný český –
DFK. I přes nepříjemné deštivé počasí zaznamenaly
hráčky úspěch.

Uzávěrka zpravodaje č. IV/4 2009 je 20.12. 2009, Odpovědný redaktor Ondřej Valach
Rád uvítám všechny Vaše náměty a připomínky ke zlepšení informačního čtvrtletníku. Dle Vašeho zájmu je možné kterékoliv téma rozebrat v příštím vydání
podrobněji. Všechny Vaše náměty, připomínky a fotografie z kulturně-společenských či sportovních akcí zasílejte na e-mailovou adresu: valachon@email.cz.

