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Vážení čtenáři,
neúprosný čas začíná pomalu ukrajovat další rok jednadvacátého století. S trochou nadsázky bychom mohli říci,
že žijeme ve století informací. Z mnoha stran jsme každý den doslova zaplavování obrovským množstvím
různorodých zpráv a zajímavostí. Máme sice přehled, co se děje na druhém konci světa, ale často ani netušíme, co
se děje v našem blízkém okolí. Když si tuto skutečnost uvědomíme, zjistíme, že se velmi ochuzujeme. Je
samozřejmé, že není v našich silách ovlivnit běh věcí například v Bruselu či v Praze, ale zcela jistě můžeme mít
vliv na dění v naší malé obci, v níž žijeme, kde máme svou rodinu a přátele. Neopomíjejme tedy možnost zúčastnit
se alespoň veřejného zasedání obecního zastupitelstva a vyjádřit se například k sestavování obecního rozpočtu,
protože jedině otevřené rozhodování a informovanost povedou k tomu, že se správa věcí veřejných i v naší obci
stane otevřenou, lépe kontrolovatelnou, bohatší o nové nápady, podněty a způsoby řešení. Vždyť těch pět milionů
korun, se kterými obec během roku hospodaří, jsou z větší části příjmy z Vašich daní, Vás daňových poplatníků,
kteří v naší obci žijete. Skutečně je vám jejich osud tak lhostejný?
Redakce informačního čtvrtletníku

Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem třikrát.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.11.2008 ve Velkých Těšanech
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“) schválilo na základě veřejného projednání ze dne
4.11.2008 změnu č. 1 územního plánu. Změna vstoupila v platnost dne 4.12.2008.
ZO schválilo v samostatné působnosti obce změnu a vydání nových obecně závazných vyhlášek. Obsahem
vyhlášek je regulace poplatku za systém využívání a odstraňování odpadů, stanovení podmínek při spalování
rostlinných materiálů, stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství a aktualizace vyhlášky za provozování
výherních hracích přístrojů. Vyhlášky vstoupily v platnost od 1.1.2009. Připravovány jsou také vyhlášky o
regulaci hlučných činností, rušení nočního klidu a vyhláška o omezení volného pohybu psů na veřejných
prostranství.
ZO bylo informováno o probíhajících pracích směřujících k dokončení dokumentace územního rozhodnutí pro
akci „Kanalizace a ČOV“, dokumentaci zpracovává společnost INEX projekt.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 08.12.2008 v Bařicích
K jednání ZO byl přizván pan Stanislav Přecechtílek, na jehož pozemku bude umístěna čistička odpadních vod.
Předmětem jednání byl odkup pozemku č. 227/4, který byl geometrickým plánem vyčleněn z pozemku č. 227/1.
Celková rozloha pozemku činí 1.363 m2. Odhadní cena pozemku činí cca 97 Kč/m2 a je pro majitele nepřijatelná.
Pan S. Přecechtílek požaduje cenu ve výši 200 Kč/m2. Výsledkem jednání byla cena 175 Kč/m2, v této ceně byl
zahrnut i pozemek č. 451/8 o rozloze 35m2. ZO uložilo starostce sepsání kupní smlouvy s majitelem pozemku,
vypracováním smlouvy byla pověřena JUDr. Rubíčková.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 16.12.2008 ve Velkých Těšanech
ZO schválilo návrh rozpočtu pro rok 2009. Obecní úřad očekává příjmy ve výši 4,633 mil. Kč a výdaje ve výši
5,533 mil. Kč.
ZO schválilo vyplacení mezd zaměstnancům obecního úřadu, včetně mandatorních výdajů za měsíc prosinec ještě
v termínu do konce letošního roku tak, aby finanční prostředky nebyly převáděny do rozpočtu příštího roku.
ZO projednalo žádost společnosti Česká pošta, s.p. o přemístění poštovní schránky ve Velkých Těšanech od
provozovny Becher Baru na frekventovanější místo v obci – k budově sokolovny.
ZO vyhovělo žádosti manželů Rejhonových z Kroměříže, kteří požádali o odkup parcely č. 451/5 (2m2) za cenu
10 Kč/m2 v místě jejich stavební parcely č. 30 v Bařicích. Parcelu chtějí využít jako sjezd k jejich novostavbě.

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE BAŘICE – VELKÉ TĚŠANY
S účinností od 1.1.2009 vstoupily v platnost v naší obci nové obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“):
OZV č. 3/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předmětem vyhlášky je vymezení veřejných prostranství, na které se vztahuje vybírání poplatků za jejich
užívání, jako je například vyhrazení trvalého parkovacího místa (osobní automobil 1.000,- Kč za rok,
nákladní automobil 1.500,- Kč za rok) , umístění skládek dříví, uhlí, stavebního materiálu při stavbě domu
(2,- Kč/m2 za den), parkování nákladního automobilu (2,- Kč/m2 za den) a další.
Jedná se o následující veřejná prostranství:
BAŘICE
parcela č. 421 (ulice pod vodojemem, od dopravního zrcadla k bývalému areálu zemědělského podniku)
parcela č. 1146/2 + 1145/1 (hlavní tah obcí až po ukončenou zástavbu + ulice Osmek)
parcela č. 1145/4 + 419 (ulice Chobot – k fotbalovému hřišti po č. p. 87)
VELKÉ TĚŠANY
parcela č. 1062/1 (Náves)
parcela č. 1077 + 1833 (ulice 9. května)
parcela č. 1820 (prostranství v ulici Bařina)
parcela č. 1085 (ulice v Kovárně po č. p. 60)
parcela č. 1061/1 (ulice do Dvora)
Osoba užívající výše uvedenou plochu je povinna oznámit na obecním úřadě využití veřejného prostranství
nejméně pět dnů před jeho započetím.
OZV č. 4/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tato vyhláška navyšuje sazbu poplatku z dřívějších 350,- Kč na 450,- Kč na poplatníka za kalendářní rok. Od
poplatku jsou zcela osvobozeni držitelé průkazu ZTP/P, třetí a každé další dítě mladší patnácti let v rodině
poplatníka. Úlevy od poplatku ve výši 100,- Kč mají osoby žijící osaměle v daném čísle popisném po dovršení
70 let.
OZV č. 5/2008 o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů
Tato vyhláška stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (shrabaná tráva, seno, sláma,
drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí, kůra, květenství, plody bylin, dřeviny a piliny) v otevřených
ohništích a zahradních krbech. Při spalování suchých rostlinných materiálů je nutno přihlížet ke stavu ovzduší,
aby nedocházelo k obtěžování ostatních občanů kouřem.
Zakázáno je spalování rostlinných materiálů za mlhy, za inverze, v noční době, v neděli a státem
uznávaných státních svátcích od 8 do 18 hodin. Přísný zákaz platí pro spalování veškerých „mokrých“
materiálů!
OZV č. 2/2008 o místním poplatku ze psů
Tato vyhláška byla pouze aktualizována. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Sazba poplatku činí za
prvního psa 50,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.

Úplné znění obecně závazných vyhlášek naleznete na úřední desce v obou místních částech a na internetových
stránkách naší obce (www.barice-velketesany.cz)

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2008*
Finanční výbor prováděl v průběhu roku 2008 na obecním úřadě v Bařicích čtvrtletní kontroly o způsobu nakládání
s finančními prostředky obce. Zprávu o proinvestování finančních prostředků předkládáme v orientačním přehledu.
Obec Bařice – Velké Těšany hospodařila s celkovými příjmy ve výši 5.176.480 Kč a výdaji ve výši 4.683.648 Kč.

Výdaje z rozpočtu obce v roce 2008
VÝDAJE CELKEM
PROVOZNÍ VÝDAJE
INVESTIČNÍ VÝDAJE

4.683.648 Kč
3.276.023 Kč
1.407.625 Kč

100%
69,9 %
30,1 %

Provozní výdaje jsou opakující se výdaje, ze kterých byly financovány platy zaměstnanců, provoz mateřské školy,
opravy, udržování, nákup materiálu, vody, paliv a energie. Finanční výbor upozornil, že podíl těchto výdajů na
celkových výdajích v letech 2007 – 2008 značně vzrostl.
Investiční výdaje mají přímou souvislost s rozvojem naší obce. Sloužily zejména na financování dlouhodobých,
především investičních akcí. Podíl těchto výdajů, které plynou do rozvoje naší obce, se naopak oproti letem 2005 – 06
značně snížil.

Největší položku rozpočtových výdajů tvořilo 874.000,- Kč na ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY.
Platy zaměstnanců v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj. na soc. a přísp. st. pol.
Knihy, učební pomůcky
Povinné poj. na veř. zdrav. poj.
Drobný hmotný dl. majetek
Nákup materiállu
Voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekomunikací
Konzultační, poradenské služby
Služby školení
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění

321.100 Kč
20.850 Kč
184.515 Kč
15.042 Kč
73.053 Kč
40.491 Kč
38.456 Kč
1.408 Kč
15.420 Kč
4.658 Kč
47.517 Kč
8.270 Kč
20.250 Kč
3.808 Kč
51.298 Kč
4.760 Kč
9.067 Kč
2.527 Kč

Z běžných výdajů byly hrazeny opravy obecního úřadu v Bařicích, např.
výměna oken, sádrokartonové práce, oprava podlahy, výměna světel
v zasedací místnosti a malířské práce v celkové částce vyšší než 160 tis. Kč.
Financováno bylo také zhotovení nové obecní vývěsky v BA (cca 8.900,-Kč) a
její usazení (cca 4.200,- Kč), montáž příčného prahu v BA (cca 32.500,- Kč),
nákup třídílných žebříků (cca 10.000,- Kč), elektrický drtič a nůžky (cca
20.500,- Kč), oprava střechy a kříže na kapli v BA (cca 45.600,- Kč), výměna
soc. zařízení na fotbalovém hřišti v BA (cca 3.300,- Kč), studie projektu aut.
zastávky v BA (18.000,- Kč), projekt aut. zastávky v BA (cca 148.000,- Kč),
realizace dvou stožárů veřejného osvětlení k Plevovému ve VT (cca 84.500,Kč) a další.
V provozních výdajích je rovněž zahrnut kurz účetnictví (cca 11.300,- Kč),
asistence při roční uzávěrce (cca 1.700,- Kč), nákup příručky pro starostku
(cca 5.500,- Kč), celoroční předplatné denního tisku, platby za provoz
mobilních telefonů, pevné linky, právních služeb, školení, vzdělávání atd.

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (provozní i investiční)
Mandatorní výdaje (platy zastupitelstva)
Provoz naší mateřské školy
Příspěvek obce na provoz základních škol
Historické památky - opravy
Sběr a svoz komunálních odpadů
Tělovýchovná činnost
TJ Kružík Bařice na činnost
TJ Velk é Těšany na činnost
Veřejné osvětlení
Místní inženýrské sítě
Silnice

532
320
198
189
239
44

000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

10 000 Kč
20 000 Kč

136 000 Kč
50 000 Kč
33 000 Kč

Rekonstrukce chodníků
Provoz veřejné silniční dopravy
Komunální služby a územní rozvoj
Dílčí část projektu ČOV
Knihovnické činnosti
Kultura (věcné dary …)
Volný čas dětí a mládeže
Pohřebnictví
Územní plánování
Sběr a svoz odpadů (tříděných, nebezpečných)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

677
189
303
400
23
22
11
13
25
37
42

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

VÝDAJE NA POŽÁRNÍ OCHRANU
SDH Bařice 116.000 Kč
- oprava hasičské stříkačky 81.000 Kč
- oprava požární zbrojnice 21.000 Kč
- příspěvek (čištění potoků) 5.000 Kč
- poháry na soutěž 2.500 Kč
- benzín do požární stříkačky 700 Kč
- benzín do požárního auta 1.000 Kč
- STK požárního auta + emise 2.200 Kč
- pohoštění na požární soutěži 1.000 Kč

SDH Velké Těšany 83.000 Kč
- nákup vozidla Avia A 30 special 50.000 Kč
- přepis hasičského vozidla 800 Kč
- materiál na skříňku do zbrojnice 1.500 Kč
- nákup sacího koše, pojistek 5.100 Kč
- příspěvek od obce (čištění potoků) 5.000 Kč
- nákup prac. stejnokrojů 11.600 Kč
- benzín a maziva 3.100 Kč
- STK požárního auta + emise 1.500 Kč

* Pozn. Přehled je pouze orientačního charakteru, neobsahuje absolutní výčet veškerých účetních položek

VYPLACENÉ DOHODY O
PROVEDENÍ PRÁCE
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Dovoz dětí do mateřské školy
Vedení knihoven
Vedení obecních kronik
Správa webu (webmaster + administrace)
Obecní zpravodaj

7 600 Kč
3 000 Kč
9 400 Kč
2 400 Kč
16 350 Kč
1 440 Kč

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
DOBROVOLNÍ HASIČI Z VELKÝCH TĚŠAN
PRACUJÍ NA NOVÉM VOZIDLE AVIA A 30 special
Kdo by čekal, že moderní doba bude odvádět vesnické kluky
v jejich volném čase k počítačům a jiným druhům zábavy, ten by
se ve Velkých Těšanech hluboce mýlil.
Mladí kluci již několik měsíců provádějí rekonstrukční opravy,
klempířské práce a přípravy na lakování nového hasičského
vozidla. Brigádnickými pracemi se snaží
ušetřit finanční
prostředky nejen hasičskému sboru, ale i naší obci.
Vozidlo AVIA A 30 special nahrazuje ve Velkých Těšanech starší
dopravní automobil značky Tatra 805. Vozidlo pro osmičlennou
posádku bude umožňovat bezpečnou přepravu hasičů k požárům či
soutěžím, včetně předepsaného uložení požární techniky. Výhodou
tohoto typu vozidla je rovněž snadné garážování v nově opravené
hasičské zbrojnici.
Během následujících měsíců dojde k nalakování vozidla a
dokončení kompletních úprav. Avie bude slavnostně zavedena do
provozu u příležitosti letošních hodových slavností.

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA
V prvních lednových dnech se v naší obci konala tradiční
Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci se svými dospělými
vedoucími chodili od domu k domu, zpívali, recitovali a
vybírali finanční příspěvky od občanů na pomoc potřebným
lidem.
Letos se u nás vybralo 9.078,- Kč
(z toho v Bařicích 4.175,- Kč a ve
Velkých Těšanech 4.903,- Kč)
Všem, kteří finančně přispěli, děkujeme!

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ V BAŘICÍCH
Namísto tradičního Živého Betléma připravilo Občanské
sdružení rodičů Bařice na neděli 7. prosince krátké adventní
vystoupení spojené s rozsvěcením vánočního stromu u
kapličky. O program se postarali ti nejmenší, předškolní děti a
malí školáčci, zpěv se střídal s hrou na flétnu, kterou zvládli
všichni přítomní účinkující, a s přednesem básní s vánoční
tematikou.

Za obětavost mladým hasičům patří velké poděkování!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
NEOBVYKLÉ HOBBY NAŠÍ SPOLUOBČANKY
Různorodost koníčků, zálib a schopností je mezi občany v naší
obci veliká. Příkladem může být paní Marta Formánková
z Velkých Těšan, která žije velmi aktivním životem. Věnuje se
canisterapeutickému výcviku svého psa – labradorského retrívra
jménem Tara.
Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení
psa na zdraví člověka. Canisterapeutický pes pomáhá u dětí
s různým stupněm mentálního postižení při rehabilitačním cvičení,
při sbližování se s okolím a zajištění pocitu ochrany a jistoty. Čtyř
a půl letá Tara se stala důvěrníkem, kamarádem a společníkem
osob se zdravotním postižením ve stacionáři na Barborce
v Kroměříži, kam paní Formánková pravidelně dochází.
K tomu, aby se Tara mohla stát součástí terapeutického výcviku,
musela absolvovat velmi náročné výcvikové zkoušky. Paní
Formánková musela naučit svého asistenčního psa mnoha
dovednostem, jako je splnění povelů poslušnosti, aportování
předmětů, trpělivost při dotyku pacienta a setrvání v různých
pozicích.
Tara je však abnormálně klidný pes a hned na první zkoušce
obstála na výbornou. Vzhledem k tomu, že povaha psa se může
měnit, musí paní Formánková jezdit se svým psem každou neděli
na výcvik do Vlkoše. Mimo to se věnuje i sportovní kynologii.
Při sportovní kynologii musí Tara
obstát v disciplínách jako je
ovladatelnost na vodítku, aport a
plížení. K nejlepšímu umístění patří
šesté místo v soutěži Hanácký pohár.
Své dovednosti předvádí Tara i na
dětských
dnech,
různých
slavnostních příležitostech, ale třeba
i doma, když přinese své paní
z poštovní schránky noviny.
Přejeme paní Formánkové a její Taře
hodně dalších úspěchů!

Na obecním úřadě v Bařicích byli slavnostně uvítáni do života
dva nově narození občané:
Václav Potočný z Velkých Těšan a Nikola Běhalová z Bařic
Slavnostní program – uvítací řeč, pásmo básní a hudební
vystoupení dětí – byl zakončen předáním finančního daru,
malí oslavenci byli podle místa bydliště obdarováni osuškou a
bryndáčkem s nápisem Občánek Bařic nebo
Občánek
Velkých Těšan.
Dětem přejeme šťastné vykročení do života, rodičům aby ze
svých dětí měli jen samou radost!

ZAPOJENÍ DO POKUSU O ČESKÝ REKORD
V úterý 9.12.2008 se početná skupina bařických občanů,
hlavně děti, ale i mnoha dospělých, zapojila do pokusu o
vytvoření českého rekordu - nejvíc vypuštěných balónků s
přáním Ježíškovi. Pořadatelem akce bylo Muzeum rekordů a
kuriozit Pelhřimov a Rádio Frekvence l.
Od časného dopoledne probíhaly přípravy, z objednaných pěti
set kusů se nad obcí se vzneslo 456 balónků. Malým ztrátám
se během nafukování a dalších příprav zabránit
nedalo.Všechny přítomné děti byly obdarovány drobnými
předměty. K dispozici pro zúčastněné jsou volné vstupenky do
Muzea kuriozit v Pelhřimově.

Uzávěrka zpravodaje č. IV/2008 je 31.01. 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.

