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Vážení čtenáři,
otvíráte jarní číslo informačního čtvrtletníku. Období zimy je již nenávratně pryč, půda vysychá a začínají
jarní práce na zahrádkách. Zcela jistě je snahou nás všech, aby nejen naše zahrádky, ale i veřejná
prostranství, která nás obklopují, byla pěkně upravená a čistá. Zamysleme se tedy, abychom se za okolí
našich domů a zahrad nemuseli stydět, a přiložme ruku k dílu, protože krásná a uklizená obec je tou
nejlepší vizitkou pro nás všechny!
Jarní práce však není nutné vést do extrémů. V neděli většina lidí očekává, že si odpočine a nebude muset
poslouchat rachot cirkulárky nebo jiných strojů ze sousedství. Stejně ohleduplně, vzhledem
k povětrnostním podmínkám, je třeba volit i vhodný čas pro spalování na zahrádkách.
Redakce informačního čtvrtletníku
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany se v uplynulém období sešlo na svých zasedáních celkem třikrát.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 05.02. 2009 v Bařicích
Zastupitelstvo obce Bařice – Velké Těšany (dále jen „ZO“ ) projednalo žádost pana P. Tůmy o odkup pozemků
v místě Becher Baru ve Velkých Těšanech. O žádosti bylo hlasováno poměrem hlasů 4:4, projednání se tak
přesunulo na příští zasedání zastupitelstva, kde byla žádost poměrem hlasů 5:4 zamítnuta.
ZO schválilo odkup pozemku č. 228/2 v Bařicích od paní M. Vacové z Kroměříže. Na pozemku o výměře 29 m2
bude vybudován sjezd ze silnice k budoucí čistírně odpadních vod. Pozemek bude vykoupen za cenu 40 Kč/m2.
Odkup proběhne prostřednictvím společnosti INEX projekt, s.r.o.
ZO projednalo záměr na rekonstrukci komunikace ( o délce 83 m ) k Juřičkovému ve Velkých Těšanech.
Společnost ZEMSTAV Kroměříž, s.r.o. předložila nabídku na rekonstrukci v ceně 487.000,- Kč, vyzvány budou i
další společnosti.
ZO schválilo prodloužení sítě veřejného osvětlení z Kovárny za stodoly ve Velkých Těšanech. Světelný bod bude
umístěn nad Mikulenkovým.
Z cenových návrhů na výstavbu zděné autobusové čekárny ve Velkých Těšanech byla oslovena společnost
ZEMSTAV Kroměříž s.r.o., která bude realizovat výstavbu v ceně cca 229.000,- Kč. Součástí realizovaného
záměru bude také smlouva o zpevnění plochy pod čekárnou.
Obec Bařice – Velké Těšany bude od 1.3. do 31.10.2009 zaměstnávat pracovníka na veřejně prospěšné práce
v obci. Pan M. Baďura bude zaměstnán v hlavním pracovním poměru a jeho mzda bude dotována Úřadem práce
v Kroměříži.
ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření obce za IV. čtvrtletí roku 2008. Finanční výbor
upozornil starostku obce na nedostatečnou informovanost členů zastupitelstva o přerozdělovaných finančních
prostředcích z rozpočtu naší obce a dramatické navyšování provozních výdajů.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.03. 2009 v Bařicích
ZO schválilo záměr rekonstrukce autobusové zastávky v Bařicích. Projekt rekonstrukce zpracovala společnost
Dopravoprojekt Ostrava, spol. s.r.o., náklady na projekt již činily cca 140.000,- Kč. Předpokládané náklady na
rekonstrukci budou činit cca 1.070.000,- Kč. Schválena byla dohoda mezi Obcí Bařice – Velké Těšany a
Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje o společném postupu přípravy a realizace stavby. V Bařicích budou
rovněž vyměněny autobusové čekárny, náklady na jejich rekonstrukci budou činit cca 162.000 Kč.
ZO schválilo nákup ojetého vozidla Škoda Felicia Combi pro potřeby obce za cenu 16.000,- Kč + poplatek za
přepis vozidla. Schválen byl i záměr prodeje použitých dlaždic za cenu 2,- Kč/ks.
Veřejného zasedání se zúčastnilo osm našich občanů. Pan M. Běhal vznesl dotaz, jak probíhají přípravy na výročí
100 let kaple v Bařicích a kdy proběhne oprava chodníků v jeho ulici. Paní Melichárková se ptala na využití
finančních prostředků z rozpočtu obce, upozornila na nevhodné umístění zpomalovacích pruhů v Bařicích, včetně
neúměrných nákladů na jejich pořízení. Upozornila také na nevhodné chování mládeže v klubovně u hřiště v
Bařicích (požívání návykových látek a nepořádek), špatnou slyšitelnost obecního rozhlasu, nevhodné umisťování
dokumentů na úřední desce, nutnost ořezu vybraných dřevin v Bařicích, úpravu přístupové cesty na hřbitov atd.
Pan L. Běhal upozornil na špatné sportovní zázemí pro mládež v naší obci a vznesl podnět k vypracovaní projektu
na výstavbu víceúčelového hřiště v jedné z místních částí. Pan J. Zavadil se zajímal o termín zpevnění vjezdu
k jeho zahradě a o situaci ohledně zhotovení obecního znaku a praporu.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 31.03. 2009 v Bařicích
ZO schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se společností REN Power CZ Solar II s.r.o., jehož předmětem je
využití zemních kabelů nájemcem areálu. Zemní kabely budou využity k přenosu elektrické energie vyrobené ve
fotovoltaické elektrárně.
ZO projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Bařice – Velké Těšany a
společností REN Power CZ Solar II s.r.o. Budoucí věcné břemeno bude spočívat v právu zřídit a provozovat
zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení vysokého napětí. Kabelové vedení bude uloženo v polních
cestách od bývalého vojenského areálu až ke katastrálnímu území obce Zlámanka. (cca v délce 1,2 km v našem
katastru). Mostecká společnost nabízí za zřízení věcného břemene částku 1.500,- Kč. Nájemce rovněž žádá o
možnost odstranění betonového oplocení celého areálu.
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích a obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
ZO projednalo situaci v naší mateřské školce. Ve školním roce 2009/2010 bude školku navštěvovat 5 dětí. Obec
ponese zvýšené náklady na její provoz. Náklady, které doposud činily cca 320 tis. Kč za školní rok, se sice zvýší,
ale v případě zrušení mateřské školky by musely být v určité výši stále hrazeny, zejm. z důvodů zajištění provozu
budovy.
ZO projednalo četné stížnosti občanů místní části Velké Těšany na provozovnu Becher baru. Jedná se o soustavné
rušení nočního klidu a bezohledné neekologické vytápění provozovny. Majitel provozovny, pan P. Tůma, bude
opětovně vyzván k nápravě.
ZO projednalo stížnosti občanů na zasypaný příkop v lokalitě Úvoz ve Velkých Těšanech. Odvodňovací příkop
slouží k zachycení přívalových srážek. Stížnosti budou řešeny s majiteli pozemků.
ZO zamítlo žádost pana M. Šebestíka z Velkých Těšan o celkovou rekonstrukci příjezdové komunikace,
vybudování vodovodu a kanalizace k jeho domu. Požadavky pana M. Šebestíka na vybudování chodníků a
veřejného osvětlení k jeho domu budou dle návrhu starostky dále projednávány.
Zamítnuta byla žádost pana Z. Alberta z Bařic o odkup pozemku pro parkování jeho vozidla (před Stančíkovým) a
žádost pana M. Dobroslávka o odkup pozemku pro parkování u Kovárny.
ZO projednalo výši získaných dotací ze Zlínského kraje na autobusové čekárny v obcích. Výše dotace činí cca
292.000,- Kč. Přidělena byla i dotace na podporu Pohádkového lesa v Bařicích ve výši 4.000,- Kč.

Město Zlín a obec Bařice-Velké Těšany obdržely cenu za
nejlepší webové stránky ve Zlínském kraji
Naše obec byla oceněna za nejlépe zpracované internetové
stránky ve Zlínském kraji. Stalo se tak v rámci vyhlášení
výsledků regionálního kola 11. ročníku soutěže Zlatý erb, která
hodnotí webové stránky územně samosprávných celků.
V kategorii obcí bylo posuzováno celkem 17 obcí, z nichž
odborná porota na základě vícekriteriálního hodnocení sestavila
pořadí:
1. Bařice – Velké Těšany
2. Bánov
3. Zašová.
V kategorii měst bylo pořadí následující:
1. Zlín
2. Vsetín
3. Bojkovice

Odborná komise ohodnotila vysoký standart v oblasti aktuálnosti,
kvalitní informovanosti a atraktivním vzhledu internetových stránek
naší obce (www.barice-velketesany.cz).

KULTURNĚ – SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE
VODĚNÍ MEDVĚDA
VE VELKÝCH TĚŠANECH
Rok uplynul jako voda a opět jsme tu měli období masopustního
veselí, které bývá zakončeno různými průvody masek. Také ve
Velkých Těšanech má již letitou podobu masopustní průvod
v čele s medvědem, který navštěvuje jednotlivá stavení, zpívá,
tančí a šprýmuje s místními obyvateli. Pojídání koblihů a trocha
něčeho ostřejšího na zahřátí jsou vždy odměnou všem
maškarám, které se svým průvodem navozují v celé obci
sváteční náladu až do pozdních odpoledních hodin. Nápaditost
masek byla opět na vysoké úrovni, a proto si všichni účastníci
zaslouží pochvalu.
Je dobré, že se v naší obci našlo tolik, zejména mladých lidí,
kteří chtějí dodržovat tradice. Vždyť v dnešní době vyspělé
techniky pořád všichni někam spěcháme a nemáme mnohdy čas
na to, co se samozřejmostí zvládali naši předkové.
Všem, kteří podporují místní tradice a navozují v obci přátelskou
a pohodovou atmosféru, patří velký dík!

VÍTÁNÍ JARA VE VELKÝCH TĚŠANECH
Vítání jara, známé také jako vynášení smrtky či vynášení
Moreny, je jedním z nejstarších dochovaných místních
zvyků. V letošním roce připadla tato tradice na smrtnou
neděli 29. března, tedy čtrnáct dnů před Velikonocemi.
Tradice se již po desetiletí udržuje i ve Velkých Těšanech,
kde každoročně nosí chlapci po vesnici vycpanou Morenu, v
místním slangu zvanou „Mařenu“, a zpíváním připomínají
lidem začínající jaro. V tutéž dobu chodí i děvčata s májkou.
V dřívějších dobách každá dívka chodila se svou malou
májkou. V roce 1920 však učitel zdejší školy Jan Hůlka
tento starodávný zvyk upravil tak, že děvčata chodí společně
s jednou velkou májkou, ozdobenou papírovými růžemi a
pentlemi. Také chodí dům od domu a zpívají náboženskou
píseň.

VELIKONOČNÍ KLEPÁNÍ
VE VELKÝCH TĚŠANECH
Velikonoce, nebo-li svátky, jara jsou spojeny s
nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi. Velké oblibě se těší
zejména u mladých chlapců, kteří i v letošním roce
obcházeli celou vesnici s domácky vyrobenými „klepači a
hrkači“.
Dle starých pohanských zvyků jsou symbolem mladé
životní energie, která se s jarem v přírodě navrací, a podle
křesťanské legendy nahrazují zvony, které odletěly do
Říma.
Těšanští kluci berou tento staletý zvyk před Velikonocemi
velmi vážně, klepou již od večera na Zelený čtvrtek, celý
Velký pátek až do oběda na Bílou sobotu. Dřevěné hrkače
si pak s pýchou předávají z generace na generaci.

DĚTSKÝ DEN VE VELKÝCH TĚŠANECH
V sobotu 20.6. od 13.00 hod. se uskuteční u sokolovny
zábavné a sportovní odpoledne pro děti všech věkových
kategorií.
Srdečně zvou pořadatelé!

POZVÁNÍ NA HODOVÉ SLAVNOSTI VE VELKÝCH TĚŠANECH
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Těšanech si dovoluje pozvat dne
2.5. 2009 všechny občany, jejich rodinné příslušníky, přátele a širokou
veřejnost na tradiční hodové slavnosti spojené s požehnáním nového
hasičského vozidla.
Program sobotního odpoledne:

14.25
14.30
15.20
15.30
16.00
17.00
20.00

Položení věnce k pomníku padlých
Slavnostní mše svatá
Proslov místního kronikáře
Požehnání nového hasičského vozidla
Námětové cvičení sborů dobrovolných hasičů okrsku Kvasicko
Ukázka výcviku poslušnosti psů
Večerní hodková zábava s dechovou hudbou PODBORANKA,
bohatá tombola

V průběhu celého odpoledne je pro vás připraveno bohaté občerstvení,
včetně grilovaného selete!

PŘÍCHOD JARA V BAŘICÍCH
Je mnoho tradic, které byly v Bařicích
dlouho opomíjené, a jejichž dodržování si
pamatují jen starší generace, ale pomalu
dochází k jejich obnově. Mezi ně patří
chození se smrtkou či s májem. Chlapce s
Mařenou letos doprovázeli dva krojovaní
účastníci, děvčata s májkou tvořila pěkný
krojovaný průvod.
Mařena byla utopena v Bařickém potoce
u Strašákového a co je důležité, padla do
vody obličejem dolů, což už o návratu
zimy nesvědčí.

OSLAVA STÉHO VÝROČÍ KAPLIČKY V BAŘICÍCH
v sobotu 13. června
Slavnostní svěcení kapličky před sto lety začalo jednáním bařického obecního
zastupitelstva v roce 1907, jestli v případě staré dřevěné zvonice bude stačit pouze
výměna střechy, nebo bude nutné přikročit ke kroku zásadnějšímu. Podle zápisu
v kronice - „…všech obecních poplatníků, která byla hojně navštívena…“ bylo na
veřejné schůzi rozhodnuto pro výstavbu kaple na základě předloženého návrhu
kroměřížského stavitele Leopolda Sedláčka. Obec dodala stavební materiál, ostatní
práce zajistil, s výjimkou prací stolařských, dodavatelsky mistr Sedláček. Práce,
včetně nákresů, přišly obec na 2.090,58 Kč. Stolařské práce byly přenechány
místnímu dodavateli Vincenci Malenovskému za blíže neurčenou cenu.
Svěcení v neděli 24.10. 1909 proběhlo za přítomnosti mnoha vážených hostů
z okolí. Veškerá vydání ve výši 80,- Kč nesla obec. Stejně tak se zavázala nést
všechny náklady spojené s případnými opravami pro všechny časy budoucí, jak
bylo písemně dáno, do věže kaple uloženo a celým tehdejším zastupitelstvem
podepsáno.
Kaplička prošla v loňském roce
opravami, které se týkaly značně
poškozeného kříže. Letos v jarním
období bude opravena střešní část.
Takto se kaple důstojně dočká svých
stých narozenin.

PŘÍCHOD VELIKONOC
V BAŘICÍCH
POHÁDKOVÝ LES V BAŘICÍCH
Tradiční pohádkový les v Bařicích se letos
uskuteční
23. května. Brána do říše
pohádek je otevřená pro děti i jejich
dospělý doprovod od 13.00 do 16.00
hodin. Pro všechny absolventy trasy je opět
na výletišti připraveno bohaté pohoštění,
bufet, udírna a dětská diskotéka.
Od 20.00 hodin hraje k tanci i poslechu
skupina Tip Top. Zveme všechny tradiční
návštěvníky
i
ty,
kteří
v našem
pohádkovém lese ještě nebyli.

Některé z bařických hospodyněk se
v předsvátečním čase přišly podívat,
jak se vyrábějí velikonoční vazby.
Katka Strašáková předvedla, co
všechno se dá z vrbového proutí a
běžných
přírodních
materiálů
vyrobit. Kdo měl zájem, mohl si za
pomoci
zkušené
aranžérky
vyzkoušet,
jak taková dekorace
vzniká a
odnést si tak domů i
vlastní výrobek.

Program oslav:
14.00 Zahájení oslav
- Mše svatá s přesvěcením hasičské
stříkačky
15.00 Průvod na hřbitov
- položení věnce bařickým občanům
padlým v 1. světové válce
- přesvěcení kříže na hřbitově
Slavnostní průvod na výletiště
17.00 Taneční zábava s hudbou
Zdounečanka
18.00 Taneční vystoupení souboru Gradace

Uzávěrka zpravodaje č. I/2009 je 15.04. 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.

