TEREZÍN
Vesnice roku 2007 v Jihomoravském kraji
Malebná vesnička Terezín ležící v Hodonínském okrese získala v letošním roce Zlatou stuhu
v soutěži Vesnice roku 2007 v Jihomoravském kraji. Čím to, že z dvanácti přihlášených obcí
komisi nejvíce upoutala právě tato malá vesnice se čtyřmi sty obyvateli? Každý, kdo se po
jejích chodníčkách a vinohradech prošel, by jistě musel souhlasit, že tento titul jí dozajista
právem náleží.
Od roku 1990, kdy se obec osamostatnila a vytvořila vlastní samosprávu, se neustále rozvíjí,
opravuje, vrací se ke starým tradicím i vytváří nové. Správa obce v čele se starostkou, paní
Miroslavou Vykydalovou, se usilovně snaží, aby obyvatelé Terezína žili v pěkném prostředí,
měli zajištěnou základní infrastrukturu, možnosti rozvoje zemědělských a podnikatelských
aktivit, kulturního a sportovního vyžití i duchovního rozjímání.
Aby jednotlivé činnosti obce měly racionální podklady, byl v roce 1995 vypracován ucelený
Program obnovy obce Terezín, který měl za cíl ve spolupráci s občany revitalizovat obec po
stránce hospodářské, ekologické a společenské. V následujících letech se jednotlivé body
programu rozpracovávaly a naplňovaly. Hlavními body programu byly:
 kostel, hřbitov a jeho okolí

 místní komunikace a chodníky: zpevnění polních cest a oddělení zemědělské techniky
z dopravy na hlavní komunikaci, vybudování cyklostezek
 osvětlení a rozhlas

 náves a veřejné plochy

V roce 1998 byla zrekonstruována budova obecního úřadu, který se takto stal dominantou
obce. V budově se nachází informační centrum dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Hovoransko, jehož je Terezín členem. Je zde veřejný počítač připojený k internetu, malé
muzeum vytvořené z darovaných nebo vykoupených předmětů občanů a také knihovna
s příjemným posezením.

 kulturní dům a jeho okolí
 sportovní areál: víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, budova se šatnami, sociálním
zázemím a skladem

 zdevastované a nevyužívané plochy: vybudování veřejného tábořiště v areálu vinných
sklepů včetně tanečního kola, posezení a osvětlení, plánuje se výstavba pevného sociálního
zázemí

 vodoteč a okolí železniční trati: zbudování mokřadu, květné louky a lesního biocentra,
protipovodňová ochrana

Kromě těchto investičních akcí se obec stará též o kulturní život občanů všech věkových
kategorií. Konají se zde tradiční hody, velikonoční pomlázka, odvedenci, ochutnávky
domácích výrobků, ale také jsou v jednotlivých měsících zaváděny nové akce, které by se
měly stát tradičními. Jsou to například degustace a výstava vína, beseda s důchodci, divadelní
představení, posezení u cimbálu, den otevřených sklepů, jízda mezi vinohrady, dětský den,
společenský ples, koledování u vánočního stromu a další.
Obec dbá na předávání umění místních řemesel mladším generacím a proto pořádá besedy
s prezentací výrobků a činnosti vyšívaček, malérek, šiček krojů a obuvníka.

Obecní úřad navázal na kronikářskou tradici – kromě vedení obecní kroniky jsou
zpracovávána alba s fotkami z jednotlivých investičních i kulturních akcí. Obec se též podílí
na vydávání místních informačních a historických publikací a vlastními silami vytváří a
distribuuje každého čtvrt roku Terezínské listy, kde seznamuje občany se svojí prací a plány.
Správa obce má zájem na tom, aby byl zachován tradiční vzhled výstavby, proto si nechala
vypracovat územní plán, podporuje občany při opravách domů a sklepů tak, aby byly
odstraněny nežádoucí stavební prvky a obnovován původní vzhled budov.

V obci proběhla výstavba technické infrastruktury – plynofikace, vodifikace, kanalizace,
telefonní sítě. Je vypracován projekt pro čističku odpadních vod.
Mezi občany se vytvářejí vzájemně prospěšné spolky zahrádkářů, myslivců, včelařů, vinařů a
rybářů. Zdravotně postižení jsou organizováni v klubu invalidů. Sportovní vyžití zabezpečuje
TJ Sokol Terezín, který organizuje nohejbal, házenou a stolní tenis. Pro nábožensky
založenou mládež pracuje církevní kroužek, a pod vedením rodičů děti poznávají okolí a učí
se ručním pracem v kroužku „Zvídálci.“
I přes nízký obecní rozpočet se v Terezíně daří realizovat jednotlivé projekty a to hlavně
zásluhou zkušeného a pro věc zapáleného vedení obce, které dokáže do akcí zapojit i své
občany. Obyvatelé brigádnicky pomáhají, starají se o veřejnou zeleň před svým domem,
podílejí se na pořádání kulturních akcí. To vše díky přátelským vztahům, a lidskému přístupu,
který obecní úřad vůči svým občanům zaujímá. V dnešním světě nezbývá než smeknout
klobouk a popřát: „Jen tak dál...“

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2007 v Jihomoravském kraji proběhlo
v Terezíně 14.8. 2007. Starostka obce připravila krásnou prezentaci jihomoravské vesnice,
kdy od přivítání krojovanou mládeží přes slavnostní uvítací řeč „tetiček,“ poslech cimbálové
muziky, tanec verbuňku až po ochutnávku místních vín každý návštěvník cítil jihomoravskou
pohodu a přívětivost a vše v něm jistě zanechalo zážitky na dlouhou dobu...

