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Vážení spoluobčané,
naposledy v tomto roce vám přinášíme informace o dění v obci prostřednictvím našeho zpravodaje. Konec
roku je spojen se svátky, na které se těší zejména děti – s vánocemi. Abyste je prožili v klidu, bez zbytečného
shonu, v blízkosti svých nejbližších a aby nadcházející rok byl pro vás ve znamení radosti, štěstí a zdraví, přeje
jménem zastupitelstva
Věra Halamová, starostka obce
K uplynulým volbám do obecního zastupitelstva
Zvolení zastupitelé děkují všem, kteří přišli k volebním urnám a vyznačili tu stranu nebo kandidáta, ke kterému mají
důvěru a vyslovili tak svůj názor. Na dvou kandidátních listinách „„Sdružení nezávislých kandidátů“ a „Pro obec BařiceVelké Těšany“ bylo zaregistrováno osmnáct nezávislých kandidátů. Z 398 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 290.
Volební účast v naší obci byla 76%.
Nové zastupitelstvo pracuje ve složení : Věra Halamová - starostka, Marek Haloda - místostarosta
Finanční výbor : Petra Zápecová - předsedkyně, ing. Miroslav Vaško a ing. Ladislava Kolouchová - členové
Kontrolní výbor : Ing. Jan Zapletal - předseda, Roman Valach a Jitka Běhalová - členové
Člen zastupitelstva : Radim Mikulenka
Zastupitelé se dohodli na tom, že dnem konání zasedání v tomto volebním období bude pondělí v 18.00 hodin vždy
střídavě v obou obcích. Všechna zasedání zastupitelstva jsou podle § 93 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích, veřejná.

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce
Zasedání ZO 27.9.2018 – zastupitelé zasedali naposled v původní sestavě. Jednání se zúčastnily manažerky MAS Jižní
Haná, za jejichž pomoci obec aktualizuje strategický dokument. O jeho významu bylo psáno v minulém čísle zpravodaje.
Neexistence takového dokumentu je v mnoha případech překážkou při žádostech o dotace. Byly stanoveny priority a
potřeby obce na dalších osm let. Dokument bude po úplném dokončení umístěn na internetové stránky obce (pod
záložku „Obecní úřad“).
Zasedání 5.11.12018 – ustavující zasedání
Zasedání ZO 12.11.2018 - ZO projednalo výši odměn neuvolněných zastupitelů. Zabývalo se aktualizací jednacího řádu a
přípravou návrhu rozpočtu na r. 2019. Byl vybrán dodavatel změny územního plánu č. 1 AKTÉ projekt, s.r.o. Kroměříž
s nabídkovou cenou 99.220 Kč, který bude vyzván k podpisu smlouvy o dílo.
Zasedání ZO 26.11.2018 – ZO schválilo jednací řád zastupitelstva na následující volební období a rozpočtové dokumenty:
návrh rozpočtu na r. 2019, návrh rozpočtu mateřské školy na r. 2019 a návrh střednědobého výhledu obce a mateřské
školy. Byl schválen sazebník za poskytování informací pro r. 2019 a dodatky nájemních smluv k pozemku p.č. 509 ve
Velkých Těšanech a k obecním bytu na bývalé škole v Bařicích. Zastupitelé schválili cenovou nabídku na vybavení
kanceláře mateřské školy uzamykatelným nábytkem ve výši 50.000 Kč.
Zasedání ZO 17.12.2018 – ZO schválilo rozpočtové dokumenty : Rozpočet obce na r. 2019 na straně příjmů i výdajů ve
výši 7.064.200 Kč, rozpočet mateřské školy ve výši 198.000 Kč a střednědobé výhledy. Rozpočtové dokumenty obce
v podrobném členění najdete na stránkách obce (Aktuální úřední deska – Rozpočtové dokumenty).
Schválen byl i strategický dokument obce na období 2019-2026.
Starostka informovala o oznámení firmy DEMSTAV group z Hranic na Moravě, která odstoupila od cenové nabídky na
rekonstrukci komunikace ve Velkých Těšanech ještě před podpisem smlouvy o dílo a to z kapacitních důvodů. Protože na
akci je přislíbena dotace a kompletní žádost musí být podána do února, musely být opětovně posouzeny dodané
nabídky. Jako druhý v pořadí byl vybrán PORR Tlumačov s nabídkovou cenou 4.502.091,77 Kč. Podle jejich vyjádření mají
dostatek kapacit, aby byli schopni práce provést. První etapa ve výši 2.852.365 Kč by měla být realizována v jarních
měsících. Výše dotace ze Zlínského kraje bude 1.680.000 Kč.
První zasedání zastupitelstva v příštím roce bude v pondělí 28.1. v 18.00 hod. ve Velkých Těšanech.
Úplná znění zápisů ze zasedání jsou k dispozici na www.barice-velketesany.cz – Obecní úřad – Dokumenty obce nebo
v písemné podobě v kanceláři obecního úřadu.

Oznámení a informace
Dovolená na obecním úřadě – od 21.12. do 31.12. bude na obecním úřadě zavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Biopas oznamuje, že následující svoz odpadu bude z důvodu svátku posunutý o jeden den, tj. na pátek 5.1.
Zdravotní středisko Kvasice bude ve dnech 31.12. a 2.1. čerpat dovolenou. Ordinovat začíná až ve čtvrtek 3.1.
Sběrný dvůr Kvasice bude mít v termínu 24. 12. – 31.12. zavřeno.
Betlémské světlo se bude vydávat v pátek 21.12. v knihovně v Bařicích – v době od 16.00 hodin.
Pravidelné zimní cvičení žen bývá ve společenské místnosti v Bařicích vždy v úterý v 18.15 hodin.
Humanitární sbírka Diakonie Broumov – svoz vybraného materiálu proběhne v týdnu od 11. do 15. února. Od začátku
února můžete odevzdávat v přízemí obecního úřadu oděvy, bytový textil, lůžkoviny, obuv, hygienické a jiné potřeby do
domácnosti, nádobí, kabelky, tašky, nepoškozené hračky, časopisy a knihy. Vše v pytlech nebo krabicích.
Obecní knihovny v Bařicích i Velkých Těšanech oznamují, že mají pro své čtenáře připraveny nově zakoupené knihy a
nové výměnné soubory z Knihovny Kroměřížska. V bařické knihovně je pro studenty k dispozici nový výměnný soubor
s povinnou četbou. Obě knihovnice současně děkují svým čtenářům za celoroční přízeň.
Po mnoha letech bude z naší obce v průběhu příštího roku odstraněna telefonní kabina, doposud stojící před obecním
úřadem. Podle sdělení provozovatele O2 je využívaná minimálně. Pokud by si obec přála její zachování, měsíční poplatek
za provozování této služby by byl ve výši 1200 Kč.
Tříkrálová sbírka - skupinky koledníků navštíví vaše domácnosti v sobotu 5. ledna v odpoledních hodinách.
Charita dárcům předem děkuje za jakýkoliv příspěvek. V letošním roce se na Kroměřížsku vybralo 692 589 Kč, z čehož
přímo kroměřížská Charita získala 422.982 Kč. Z těchto prostředků byl pořízen mimo jiné automobil pro zdravotní sestry
do hospicové péče.
Členové zastupitelstva obce děkují Mikulášským družinám v obou místních částech a chválí některé obzvlášť zdařilé
masky a výkony. I školku navštívil Mikuláš s andělem. Doprovázel je k velké radosti dětí tak rozverný čert, jakého dlouho
ve školce neměli, za což paní ředitelka vyslovuje velké poděkování.
Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, aby lidé byli ostražití vůči podomním prodejcům energií, kteří se odvolávají na údajný
požadavek kraje nabízet tyto služby jejich prostřednictvím.
„Chceme varovat občany před těmito podvodnými praktikami podomních prodejců, kteří se zkoušejí zaštiťovat Zlínským
krajem. Je to lživé tvrzení, protože Zlínský kraj neorganizoval a neorganizuje žádné nákupy komodit pro veřejnost. Kraj
pomáhá obcím, respektive územním samosprávám tím, že jim poskytuje informační a poradenský servis týkající se
zvýšení energetické efektivnosti a soběstačnosti, případně pomáhá s přípravou projektů v oblasti energetiky. V žádném
případě však Zlínský kraj neorganizuje zprostředkování nákupů pro veřejnost,“ řekl ředitel Krajského úřadu Zlínského
kraje Milan Štábl.
Na situaci upozornilo Zlínský kraj několik občanů s tím, že je oslovili zástupci společností zabývajících se aukcemi
dodavatelů energie pro koncové spotřebitele a mimo jiné se odvolávali na požadavek kraje angažovat se v této
záležitosti.

Z naší školky
Josef, Marie a Ježíšek v Betlémě spolu s pocestnými
a spoustou zvířátek jsou symbolem každých Vánoc.
Letos nám tento krásný symbol přiblížily děti z naší
Mateřské školky, které si připravily besídku právě na
téma Betlém. Bylo na nich vidět nadšení, odhodlání
a radost z krásně odehraného divadla, které
nenechalo jedno oko suché, a na jehož přípravě se
velkou měrou podílely paní ředitelka Božena
Adámková, paní učitelka Janička a teta Helenka.
Jménem všech rodičů si dovolím těmto třem
osobám poděkovat za péči o naše děti a za to, co
všechno a s jakým nasazením pro děti dělají. A není
toho málo. Když se ohlédneme v kalendářním roce
zpět, pořádá se ve školce karneval, velikonoční

dílničky, besídka pro maminky, den otců, rozloučení s předškoláky, děti jezdí na několik výletů a akcí a pravidelně
navštěvují cvičení pro děti Dráček na Slavii. Každá tato akce stojí nějaké úsilí a energii, aby se vůbec uskutečnila, a
rozhodně není samozřejmostí. Věřím, že mluvím z duše většiny rodičů, když řeknu, že jsme velice rádi, že u nás máme
takovou školku, s takovým zázemím a takovou péčí o děti. Závěrem mi dovolte naší školce popřát do nového roku
spoustu
sil,
energie,
trpělivosti,
nápadů
a
mnoho
zdárně
uskutečněných
akcí
.
Za rodiče Zdeňka Halodová ml.

Česko zpívalo koledy ve Velkých Těšanech …….
Již popáté jsme se sešli v hojném počtu u vánočního
stromečku ve Velkých Těšanech, abychom si zpříjemnili
hektický předvánoční čas, zastavili se na chvíli a zazpívali
si známé koledy v rámci celorepublikové akce Česko zpívá
koledy s Deníkem. Letos tento den připadl na středu
12.12.2018. Zpěv doprovázela Alenka Trlicová hrou na
klávesy, Katka Vojáčková hrou na kytaru a všechny děti
hrou na různé nástroje, např. rumbakoule, činely, triangl,
paličky aj. A protože je škoda jen přijít, odzpívat a odejít,
odměnili jsme se výborným Těšanským punčem,
ochutnali pár kousků cukroví a popovídali si s přáteli. Kdo
chtěl přijít, přišel, a věřím, že nelitoval. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří přišli, a všem, kteří se jakoukoliv
měrou podíleli na organizaci této akce. Na závěr Vám všem popřeji krásně prožité svátky vánoční v blízkosti těch, které
máte rádi, a do nového roku přeji zdraví, lásku, pohodu, mnoho tolerance a nadhledu.
Zdeňka Halodová ml.

… i v Bařicích Dne 12.12.2018 se konala tradiční
celostátní akce Česko zpívá koledy. Toto setkání
v adventním čase je příležitostí příjemně strávit pár chvil
s lidmi, které známe a máme rádi a také zapomenout na
předvánoční shon. Bařické setkání se uskutečnilo pod
krásně nazdobeným stromem u kapličky. V letošním roce
jsme zpívali za doprovodu kytary Karla Krejčiříka (čímž mu
ze srdce děkuji), což celému setkání dodalo příjemnou
atmosféru. K dispozici byl svařák pro zahřátí v chladném
podvečeru, a aby ani děti nebyly ochuzeny, mohly se
zahřát speciálně pro ně uvařeným punčem. Po zazpívání
koled a dalších vánočních písních se celá společnost
přesunula do společenské místnosti. I zde pokračovala velmi příjemná vánoční atmosféra, kuchařky si vyměňovaly
recepty na nejlepší cukroví, pokračovalo se ve zpěvu a všichni nasávali kouzlo Vánoc.
Účast na této akci byla, stejně jako každý rok, velká. Zúčastnily se všechny generace obyvatelů Bařic, včetně těch
nejmladších. Můžeme říct, že toto krásné setkání se pomalu stává tradicí bařického adventu. Už teď se těšíme na Česko
zpívá koledy 2019.
Za organizační tým Lucie Pecková

Letošní společenské akce v Bařicích
Podobně jako v minulých letech uspořádali bařičtí hasiči spolu se sdružením rodičů a dalšími nadšenci řadu kulturněspolečenských akcí. Pojďme si je v krátkosti připomenout.
V únoru prošel obcí tradiční masopustní průvod s medvědem. Rej masek za doprovodu hudby připomněl, že zima se
chýlí ke konci a blíží se jarní velikonoční svátky. Konec dubna se nesl v duchu příprav a následně stavění máje. Akci
samotnou doprovodila tančící skupina čarodějnic. Koncem května proběhlo odpoledne věnované dětem. Pořadatelé
připravili zajímavou dovednostní stezku s řadou úkolů na cestovatelské téma. Po obdivuhodných výkonech, které malí
účastníci předvedli, mohli za odměnu sledovat výkony šikovného kouzelníka.
Druhou červnovou sobotu proběhla tradiční mše svatá k připomínce vysvěcení místní kaple a následně večer námětové
cvičení hasičů okrsku Kvasice a zábava se skupinou Motus. Odpolední program zpestřilo vystoupení pěveckého sboru
Hlahol z Mysločovic. První srpnová sobota byla již po páté vyhrazena setkání seniorů, ale nejen jich. Výletiště bylo

zaplněno všemi věkovými kategoriemi místních i přespolních. Vystoupení dětí formou divadla, hry na hudební nástroje,
zpěvu a tance, bylo střídáno tóny lidových písní, které nám opět přijela zahrát kapela Nedakoňanka. Samozřejmě není
možno opomenou skvěle secvičené číslo našich tanečnic, tentokrát na motivy filmu Rebelové. V srpnu jsme si užili i další
lidové písně, tentokrát hrané na cimbál a housle kapely Dubina. K dobré náladě přispěl i burčák, který byl letos díky
teplému počasí o něco dříve než v jiných letech.
No a to už se přiblížil konec prázdnin a druhá akce pro děti, tedy Hurá zpátky do školy. Odpoledne zahájil svým
vystoupením klaun Bublíno. Další program byl poznamenán nepřízní počasí. Přes déšť se ale skupinky malých odvážlivců
vydaly plnit různorodé úkoly v okolí obce. Z večerního opékání a promítání již kvůli silnému dešti nebylo nic. Nezbývá
než doufat, že bude počasí příště lepší. V říjnu jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa zasazením lípy (pro
jistotu tří) u poldru. Poté se všichni přítomní vyzbrojení lampiony vydaly průvodem na hřbitov, kde jsme položili věnec
k pomníku padlých v první světové válce.
Tolik tedy k výčtu společenských akcí. Jistě, proběhly i další akce jako vynášení
Morany, dýňování, pochůzka Mikuláše a další. Ty ovšem již nepořádalo SDH
Bařice, ale řada místních nadšenců a dobrovolníků. Všem, kteří se jakkoliv podílejí
na přípravách a pořádání všech akcí patří velký dík za jejich čas a ochotu. Bez Vás
to opravdu nejde.
Závěrem ještě malá pozvánka. Na Štěpána bude opět možno si na výletišti opéct
špekáček a usrknout něco svařáku. No a pokud počasí dovolí, tak snad bude
možno i něco promítnout v kině a třeba tak zavzpomínat na léto.
Za SDH Bařice Lukáš Dvořák
K vánocům patří také jarmark - Už počtvrté si přišli na své návštěvníci
předvánočního jarmarku v Bařicích. Společenská místnost se opět zaplnila
výrobky šikovných rukou : Ošatky pletené ze sušených travin, svícny, ozdůbky
háčkované, drátěné, mýdla, drobné dárkové předměty… Velký úspěch měly
háčkované ovečky všech barev. Některé výrobky byly prodejní, některé jen
výstavní. Jako vždy byla místnost vyzdobena ve stylu „retro“ – letité ozdoby na
stromečku, pod ním dárky, které připomínaly naše dětství a mládí. Z některých
domácností byly zapůjčeny staré (nejen) vánoční fotografie a u těch se
s pobavením zastavil opravdu každý. Děti nejvíc potěšila káď s živým kaprem, jemuž dělalo společnost několik plastových
ryb, které se ti šikovnější pokoušeli chytit na udici. Potěšující byla účast i přespolních návštěvníků.
Věra Halamová

Společenská rubrika – Významné životní jubileum oslavili:
Lubomír Šťastný
Světlana Malenovská
Marie Strašáková
Josef Bureš
Pavel Šiška
Oldřich Šiška

Bařice
50 let
50 let
70 let
90 let
50 let
60 let

Velké Těšany
Marta Formánková 75 let
Miloš Valach
65 let
Milada Zapletalová
65 let
Stanislava Kuklová
80 let
Josef Davídek
60 let
František Jarka
75 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme
Plánované akce :
Předvánoční přátelské posezení – 21.12. od 18.00 hod.ve společenské místnosti v Bařicích. Bude připraveno něco pro
zahřátí. Kuchařky se mohou pochlubit napečeným cukrovím.
Štěpánské špekáčkování – 26.12. od 16.00 hod. na výletišti v Bařicích, spojené s promítáním. Pořádá SDH Bařice.
Výroční schůze SDH Bařice – pátek 4. ledna od 17.00 ve společenské místnosti
Josefovský ples – 16.3.2019 v sokolovně ve Velkých Těšanech. Pořádá TJ Velké Těšany.
Příští zpravodaj vyjde v pátek 29.3.2019. Zájemci mohou své příspěvky odevzdat nejpozději do úterka 26.3.
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