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Vážení spoluobčané,
jedním z témat tohoto zpravodaje je informace o komunálních volbách. Komunální volby jsou vždy takovým
mezníkem v chodu obce. Mnozí z vás vyjádřili nespokojenost, proč byla podána pouze jedna kandidátka. Cítili
jste se omezeni ve výběru kandidátů. Přesto vám všem, kteří jste se k volbám dostavili, patří poděkování za
váš čas a úsudek, za to že jste přišli a vyjádřili tak svůj názor na věci veřejné. Co se podařilo a čeho bychom
chtěli dosáhnout v dalších čtyřech letech, jste se dočetli z letáků ve svých schránkách. Nechceme, aby volby
v obci byly přehlídkou nerealizovatelných slibů. Důležité je to, aby noví zastupitelé byli těmi, kteří vám budou
naslouchat a přijímat taková rozhodnutí, která budou obci ku prospěchu. A stejně tak jako na začátku každého
volebního období opakuji, abyste se účastnili zasedání zastupitelstva, protože každé zasedání zastupitelstva je
ze zákona veřejné a setkání s vámi je pro nás určitou zpětnou vazbou.
Jménem zastupitelstva obce Věra Halamová, starostka

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE
Zasedání ZO 5.9.2022 – zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na id. 3/84 pozemku p.č. 1912 ve Velkých Těšanech.
Tento podíl byl získán od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v dražbě za cenu 1100 Kč. Projekční
kancelář Regioprojekt Brno, která připravuje projekt na vodní plochu v Debři, požádala o prodloužení termínu k předání
projektové dokumentace. Jako důvod uvedla zdlouhavé jednání s orgány životního prostředí a památkové péče.
S realizací akce souvisí kácení dřevin v lokalitě a následná výsadba v odpovídajícím počtu a složení po ukončení výstavby.
K výsadbě se kromě odboru životního prostředí vyjadřuje ještě oddělení státní památkové péče stavebního úřadu
v Kroměříži a Národní památkový úřad, neboť jeden z dotčených pozemků se nachází v ochranném pásmu větrného
mlýna - národní kulturní památky,
O dodatek k uzavřeným smlouvám o dílo požádaly také obě projekční kanceláře, které pracují na přípravě projektu
rekonstrukce státních silnic v obou místních částech. Ve Velkých Těšanech jsou důvodem podmínky Vodovodů a
kanalizací na svedení dešťových vod z nového povrchu komunikace mimo stávající kanalizaci. Splnění této podmínky si
vyžaduje dostavbu nového úseku dešťové kanalizace, kam bude tato voda svedena a zapracování tohoto úseku do
připravovaného projektu, což vede dodatkem smlouvy k navýšení ceny dokumentace o cca 50.000 Kč. V Bařicích bylo
nutné doplnit připravovanou dokumentaci o propočet předpokládaného množství odváděných dešťových vod z plochy
silnice. Na základě tohoto propočtu teprve Vak udělil souhlas s tím, že bude možné jejich odvedení do stávající
kanalizace, bez nutnosti vybudování nového úseku. V tomto případě dodatek smlouvy řešil posunutí termínu předání
dokumentace.
Na závěr posledního zasedání v tomto volebním období starostka zastupitelům poděkovala za čtyřletou spolupráci.
Těm, kteří již pokračovat nebudou, popřála hodně úspěchů v jejich další práci.
Úplná znění zápisů ze zasedání najdete na https://www.barice-velketesany.cz/urad/uredni-deska/dokumenty
zastupitelstva nebo v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.

OZNÁMENÍ A INFORMACE
Kominictví Šmelko oznamuje, že přijede do obce nejdříve v prvním říjnovém týdnu. Termín ještě upřesní. Stále platí,
že kdo má o jeho služby zájem, se může nahlásit na obecním úřadě.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 5.listopadu. Sběrné místo bude ve Velkých Těšanech u točny v době
7.15 -7.35 hodin, v Bařicích před obecním úřadem v době 7.40 – 8.15 hodin. Odevzdat můžete veškerý nebezpečný
odpad – prázdné obaly od barev, postřiků, chemikálií, staré léky, teploměry, zářivky, olej, vyřazené televizory, lednice,
pneumatiky…. Prosím, neodkládejte zde věci, které se zde opakovaně objevují – kusy linolea, staré lustry atd. Toto není
nebezpečný odpad a Biopas vám jej při tomto svozu neodveze.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude do obou obcí přistaven v pondělí 17.10 na dobu jednoho týdne, v Bařicích
k plynové stanici a ve Velkých Těšanech k sokolovně. Do kontejneru nevhazujte to, co se dá umístit do běžných nádob na
tříděný odpad. Každoročně je v kontejneru dřevo, plasty, sklo, textil apod. Na tento odpad není kontejner určen.
Přerušení dodávky elektřiny ve Velkých Těšanech 6.října v době od 7.30 do 13.30 hodin. Jedná se převážně o úsek
okolo příjezdové cesty od hřbitova ke kapličce a okolo točny – č.p.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,28,30,31,
33,35,41,43,44,49,62,79,81 a 91.
Uzavírka komunikace v Těšnovicích – Z důvodu oprav povrchu komunikace u dolní zastávky v Těšnovicích a okolo
kostela bude doprava od Kroměříže směrem na Velké Těšany vedena objízdnou trasou přes Trávník, Střížovice a Bařice.
Uzavírka je naplánována na tři dny s předpokládaným termínem od 3.do 6.října. Náhradní termín je stanoven na 17.20.10. nebo 24.-27.10.

OBEC JE Z ČÁSTI NOVĚ NASVÍCENA ÚSPORNÝMI LAMPAMI
Jak jste si možná někteří všimli, byla v Bařicích i ve Velkých Těšanech vyměněna část lamp veřejného osvětlení.
Prvotním podnětem byl dotaz, zda nezvážit v rámci úspor přes noc veřejné osvětlení zhasínat. Mnozí z vás si pomatují,
že řadu let pozadu se světla po desáté hodině zhasla a rozsvítila se až okolo čtvrté hodiny. Toto už dneska není možné
kvůli platným normám, ale i z bezpečnostních důvodů. V tuto chvíli bylo v každé z obcí vyměněno čtrnáct lamp za nové,
ledkové, o výkonu 25W. Toto osvětlení lze v nočních hodinách, právě v době, kdy se předpokládá minimální pohyb,
ztlumit postupně na 60 – 30 procent výkonu. Výměna osvětlení včetně práce vyšla na 150.000 Kč. V Bařicích byly
vyměněny lampy okolo hlavního průtahu přes obec (od Brázdilového po výjezd na Střížovice). Ve Velkých Těšanech jsou
nové lampy rozmístěny v rámci celé obce – každá druhá či třetí lampa. Výměnu dalších úseků plánujeme v příštím roce.

HLÁŠENÍ ROZHLASU NOVĚ DO OBOU OBCÍ
Změnu jste mohli postřehnout i v hlášení rozhlasu. Stávající rozhlasové ústředny jsme pořídili asi před patnácti lety
v rámci tehdejší celkové rekonstrukce rozhlasové sítě nákladem okolo sto tisíc korun. Ústředna sice stále slouží, ale její
nevýhodou je možnost hlásit pouze pro tu kterou místní část. V minulém týdnu jsme si na základě nabídky zapůjčili na
zkoušku rozhlasovou ústřednu ROZANA od firmy MKhlas z Ostravy. Tato ústředna v kombinaci s dosavadním drátovým
rozhlasem umožňuje přenos hlášení do obou obcí, ve vyšší kvalitě mluveného projevu. Umožňuje naplánovat a nahrát
hlášení předem, aniž by musela být přítomna obsluhující osoba. Další možností, kterou však zatím nevyužíváme, je
odeslání textu hlášení na webové stránky nebo doručení zaregistrovaným občanům přímo do mobilního telefonu. Modul
je zapůjčen na zkušební dobu s možností odkoupení.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZAHÁJILA NOVÝ ŠKOLNÍ
ROK
Prázdniny plné sluníčka utekly jako voda a děti se vrátily
do škol a školiček. Také v naší mateřské školce jsme
1.září přivítali nové i stávající děti. V tomto školním roce
máme zapsáno dvacet dětí, mezi nimi jsou i děti mladší
tří let, proto máme nyní již kapacitu školky naplněnou.
Nové děti se postupně seznamují s prostředím mateřské
školy. Poznávají nové kamarády, osvojují si hygienické a
společenské návyky.
Pokud nám počasí dovolí, budeme co nejvíce využívat
naši školní zahradu, kde mají děti široké možnosti vyžití.
Tak jako každý rok chceme realizovat řadu akcí, nejen
s dětmi, ale i společně s rodiči. Se staršími dětmi budeme opět navštěvovat obratnostní cvičení Dráček na JT Slávie
Kroměříž. Jsou naplánované návštěvy divadel v MŠ. Na jaře budeme podnikat výlety do okolí, navštívíme kulturní akce
dle nabídky v Kroměříži. Na všechny činnosti a akce se moc těšíme a doufáme, že nám příznivá společenská situace
dovolí vše uskutečnit. Školákům i rodičům přejeme úspěšný a hlavně ničím nerušený školní rok 2022/2023. Vedení MŠ

POSEZENÍ NEJEN SE SENIORY SE LETOS KONALO JIŽ PODEVÁTÉ
Tradiční akce se konala na bařickém výletišti první srpnovou
sobotu, s obvyklým programem. I tentokrát se diváci pobavili
u divadelní hry ze života imaginární obce. Starosta řešil
svérázným způsobem ryze aktuální problém - neúměrné
navýšení cen energií a čím vytápět v zimě obecní úřad.
Program zpestřila módní přehlídka oděvů Soni Bartůskové.
Modelky předvedly kromě jiného velmi zajímavé zimní kabáty,
což se jevilo jako příznačné z důvodu náhlé nepřízně
sobotního počasí. S pásmem zpěvů na aktuální společenská
témata vystoupil místní mužský pěvecký sbor Hejkal.
O seriózní hudební zábavu se již tradičně postarala
Nedakoňanka. Pořadatelé děkují všem dárcům za příspěvky
do tomboly, za výborný guláš a slané i sladké pečivo všeho druhu. Návštěvníkům akce děkují za účast, neboť i to je
nezanedbatelnou podporou.
SDH Bařice a Občanské sdružení rodičů

DĚTI SE ROZLOUČILY S PRÁZDNINAMI
Hurá zpátky do školy je tradiční poprázdninová akce, která
se koná vždy první zářijovou sobotu na výletišti v Bařicích.
Na děti opět čekalo několik stanovišť s připravenými úkoly.
Každý účastník dostal "žákovskou knížku", kam se mu po splnění
určité disciplíny dopisovalo jedno písmeno do předkreslené
tajenky.
Nebylo žádným překvapením, že tajenka zněla "Hurá do školy".
Protože se začátkem školního roku bylo potřeba procvičit
mozkové buňky, úkoly byly odpovídajícím způsobem zaměřeny.
Děti měly poznat některé z okolních památek (kroměřížský
zámek, Hostýn, rozhlednu na Brdu, ...) nebo absolvovat běh
s aktovkou na (papírový) autobus či sbalit aktovku v co nejrychlejším čase. Největší úspěch u malých i velkých měla
závěrečná společná stavba hradu z papírových krabic. Jen škoda, že stavbu definitivně znehodnotil noční déšť.
SDH Bařice a Občanské sdružení rodičů

PROGRAM DNE UNIFORMOVANÝCH SBORŮ SE LETOS ČÁSTEČNĚ ODEHRAJE NA HVĚZDĚ
Akce se koná v sobotu 1.října na letišti v Kroměříži. V předvečer hlavního programu, tedy v pátek 30. září, se navíc letos
poprvé uskuteční sraz historických vozidel v prostoru bývalého vojenského cvičiště Hvězda. „Pásová a kolová armádní
vozidla zde návštěvníkům v prostoru bývalého tankodromu předvedou jízdní ukázky. Počítáme s účastí zhruba tří desítek
vozidel, které se následně v sobotu 1. října kolem 8 hodin v koloně přesunou na letiště na Den uniformovaných sborů,“
sděluje jeden z pořadatelů Evžen Petřík. Prostory pro diváky budou na Hvězdě vymezeny páskou, zajištěno bude
parkování i mobilní toalety. Program bude probíhat od 15 do 19 hodin.
Upozornění : Parkování návštěvníků bude umožněno na ploše před sjezdem na účelovou komunikaci k bývalému
vojenskému prostoru. Vzhledem k přesunu vozidel během soboty je nutno počítat s dočasným omezením dopravy
ve směru na Kroměříž.
Časový harmonogram přesunu vozidel:
1) Příjezd jednotlivých vozidel do vyhrazeného prostoru v průběhu pátku 30.9. primárně ze směru Kotojedy - Těšnovice,
pro veřejnost prostor otevřen 15:00 - 19:00,
2) Odjezd kolony vozidel na DUS proběhne v sobotu 1.10. od 8:00 do 8:30 po ose Hvězda - Těšnovice Kotojedy světelná křižovatka - Kaufland – letiště,
3) Návrat kolony na Hvězdu z letiště proběhne v sobotu 1.10. od 17:00 do 17:30 po stejné ose, jen v opačném směru,
4) odjezd jednotlivých vozidel z prostoru Hvězda v průběhu neděle 2.10. ve směru Těšnovice – Kotojedy.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE A DO 1/3 SENÁTU
Počet voličů
Celkem
372
Bařice
205
Velké Těšany 167

Komunální volby
Počet vydaných
obálek

Senátní volby
Počet platných Počet vydaných
hlasů
obálek

Počet platných
hlasů

126
81

864
485

110
79

125
83

POČTY HLASŮ JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŮ
Bařice

Velké Celkem
Těšany

107
97
103
91
95
92
95

60
58
54
55
49
54
50

167
155
157
146
144
146
145

8. Petra Valachová

91

57

148

9. Kamila Zbořilová

93

48

141

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Věra Halamová
Marek Haloda
Ing Ladislava Kolouchová
Roman Valach
Jitka Běhalová
Kateřina Zapletalová
Lubomír Kadlčík

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rudolf Seifert
Stanislav Skála
Lucie Pluhařová
Olga Sehnalová
Šárka Jelínková
Jana Zwyrtek Hamplová

Bařice

Velké Celkem
Těšany

11
12
24
23
21
19

6
3
13
21
22
14

17
15
37
44
43
33

V PÁTEK 30.ZÁŘÍ A V SOBOTU 1.ŘÍJNA SE USKUTEČNÍ DRUHÉ KOLO SENÁTNÍCH VOLEB.
Místo a doba konání voleb v naší obci zůstávají stejné jako v předchozím týdnu. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb
obdrží voliči přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Volič se ve volební komisi prokáže platným
občanským nebo cestovním průkazem, jinak mu nebude volba umožněna.
Výsledky prvního kola senátních voleb v obvodu 76 (Kroměřížsko a východní část Vyškovska):
20,95 % - kandidátka ANO 2011 Lucie Pluhařová,
18,87 % - kandidátka za Nezávislé Jana Zwyrtek Hamplová.
Volební účast v obvodu č. 76 byla 47,86 procent

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významné životní jubileum oslavili:
Bařice
Lumír Melichárek
Jiřina Dvořáková
Eva Zavadilová
Josef Dvořák
Libuše Škrabalová

50 let
91 let
60 let
70 let
65 let

Velké Těšany
Hana Křížková
Miroslav Přívětivý
Magdalena Jarková
Miroslav Zapletal

65 let
70 let
70 let
60 let

Jubilantům srdečně blahopřejeme

POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Mše svatá ve Velkých Těšanech – čtvrtek 29.září v 18.00 v kapličce.
Dýňování – čtvrtek 27.října ve společenské místnosti obecního úřadu v Bařicích. Pokud si s sebou nepřinesete vlastní
dýni, můžete si vybrat nějakou na místě. Nožík si pokud možno přineste s sebou. Kromě vyřezávání dýni na vás čeká
výroba strašidýlek. Materiál rozličného charakteru bude k dispozici. Přijďte si vyrobit vlastní výzdobu, ať máme při
lampionovém průvodu co obdivovat.
Lampionový průvod – pátek 28.října, sraz v 17.30 hodin před obecním úřadem v Bařicích. Kdo nemá lampion, může
vyrazit i s baterkou nebo s čímkoliv, co bude svítit. Cestou budeme obdivovat vaši výzdobu u jednotlivých domů.
Uzávěrka příštího čísla je 20.12.2022.
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