
 

Terezínské 

Listy 

 

 

 
 

 

 

 

Léto/2013 
 



  

Slovo starosty 
 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. 

Dostává se Vám opět do rukou pravidelný zpravodaj obce. 

Hned na úvod je třeba říci, že každý výtisk lze zakoupit 

na obecním úřadě, nebo zdarma přečíst či stáhnout               

z webových stránek obce, případně vypůjčit v knihovně. 

Bude-li to v možnostech rozpočtu obce, budou distribuovány 

zpravodaje do každé domácnosti zdarma. Tento rok  

pravděpodobně budou vydány pouze dvě čísla  zpravodaje   

(v pololetním režimu) a od roku 2014 snad už opět 

v pravidelném čtvrtletí. Tímto bych chtěl oslovit co možná 

největší míru spoluautorů. Pokud by se podařilo vytvořit 

funkční „redakční radu“ nebo chceme li skupinu, která bude 

zpravodaj utvářet, jako tomu je v jiných obcích a často            

i menších než je Terezín, bude to jistě významný počin, který 

povede k větší informovanosti a utváření celkové 

pospolitosti. Rád bych touto cestou požádal nové 

přispěvovatele a to nejen z řad členů spolků, ale také z řad 

žáků a studentů, či občanů naší obce, nebo amatérských 

fotografů, aby se nebáli a zapojili se. 

Jak už to bývá, čas vánoční uplynul pro mnohé z nás rychleji, 

než bychom si přáli a přišli opět dny jarní. Ještě před koncem 

roku jsme doufali, že nás nebude čekat více strastiplná 

cesta, než tomu bylo za poslední léta. Bohužel se naše přání 

nevyplnilo a hned po novém roce nás v datové schránce 

čekalo negativní stanovisko k naší žádosti, která měla 

zamezit dalšímu prohlubování deficitního stavu obecního 

rozpočtu. Zamítnutí bylo v plném rozsahu, s odůvodněním, 

že se jedná o úmyslně poskytnuté nepravdivé informace. 



  

Naplnily se tak opět černé scénáře ekonomické stability 

obce. Jedná se o celkovou částku 3.600.000,-Kč. Ta je 

tvořena odvodem (vrácením) dotace ve výši 1.300.000,-Kč    

+ 100% penále a odvodem dotace ve výši 500.000,-Kč opět 

spolu se 100% penále v plné výši poskytnuté dotace. 

Prostředky, které máme vracet, byly použity na investiční 

akci výstavby 2 bytových jednotek – půdních bytů. Tyto byty 

jsou v dnešní době plně obsazeny a řádně pronajímány. 

Takto vytvořený dluh, který máme vůči státu, nebylo pro jeho 

výši možné jednorázově uhradit, což nás bohužel opět 

postavilo do pozice, kdy nejsme oprávněnými žadateli 

o dotace, jelikož nemáme vyřešeny závazky vůči státnímu 

rozpočtu. Jediným možným řešením bylo požádat 

o splátkový kalendář. Splátkový kalendář, byl nakonec obci 

Terezín schválen v nejdelší zákonem umožněné době. 

To znamená do roku 2018. Hned na prvním zasedání 

zastupitelstva v tomto roce, byl přijat splátkový kalendář, 

který má zajistit neexistenci závazků po lhůtě splatnosti 

a schopnost alespoň omezeně fungovat. 

Po vánočních svátcích nás čekalo ještě další nepříjemné 

překvapení a to v podobě vytopeného obecního úřadu. 

Po rozdělení půdních prostorů, se druhá bytová jednotka 

napojila na odpad úřadu. Životnost odpadní kanalizace 

pod budovou, z dob mateřské školy dovršila svoji 

provozuschopnost a nadělila nám o starost víc. Po zhroucení 

odpadního vedení se toto ucpalo a veškeré odpadní vody 

se rozlévaly do prostorů úřadu. Pojištění majetku se ale 

vztahuje pouze na poškozené zařízení, nikoli na havárii. 

Z tohoto důvodu náhrada škody nedosahovala ani jedné 

třetiny potřebných prostředků. 



  

Jako by toho nebylo málo, v květnovém bouřkovém období, 

došlo vlivem přepětí v síti k poškození obou počítačů 

na obecním úřadě. Pojištění se ani v tomto případě nedá 

na tuto škodu plně aplikovat. 

Snad dost bylo černých scénářů. Co se však podařilo 

nezávisle na tom, zda obec má, či nemá závazky, je nákup 

manipulační a monitorovací techniky. Na rudl, paletový vozík 

a monitoring, obec získala třicet tisíc korun. Tato částka byla 

obci přidělena na základě odevzdaného množství 

elektroodpadu, jako jsou ledničky, pračky, mixéry, počítače a 

mnoho dalšího, který po celý rok 2012 občané odevzdávali 

na obecní úřad. Nejen, že obec nemusí za likvidaci tohoto 

odpadu platit, ale prospěch je především z pohledu životního 

prostředí a nezanedbatelnou odměnou, pro zvýšení efektivity 

s nakládáním takových odpadů. Dalo by se tedy říci, 

že občané naší obce svědomitě třídí. Ovšem není tomu zcela 

tak. Tuto odměnu jsme získali nejenom proto, že naši 

občané přivezli daný odpad, ale také proto, že místo jednoho 

svozu za každé pololetí, jsme provedli první svoz až za rok. 

Pokud bychom však měli být puntičkáři a striktně ctít všechny 

podmínky a pravidla, tak bychom odevzdávali pololetně to, 

co jsme měli k dispozici. Sice bez poplatků, ale vzhledem 

k poměrnému množství odpadu k počtu obyvatel, také bez 

nároku na jakoukoli odměnu. Zkrátka nic by se nepořídilo. 

Obdobné je to u mnoha dalších aktivit v obci. O tom se však 

zmíním později. 

Bohužel co se třídění týče, je tomu stejně tak u ostatního 

odpadu. Zůstává někdy až rozum stát, když vám občan poví, 

že je to úplně jedno, který pytel si vezme a nač ho použije. 

Mnoho bylo již o odpadu napsáno a připadá mi, že je to jako 

s rozsévačem, jehož část zrna padne na úrodnou půdu 



  

a část je bez užitku. Někdo třídí poctivě a řádně, jiný vůbec. 

Třídění odpadu má však zásadní vliv na cenu za jeho 

likvidaci, tedy na výši poplatku, který platí každý z nás. Je-li 

obec bohatá, či chudá není až tolik podstatné ve stanovení 

výše poplatku za likvidaci odpadu. Prioritou je, jak dokáže 

odpad roztřídit a využít. Tedy zobchodovat. I odpad je 

komoditou.  Nejpohodlnější občan však je ten, který si pytel 

ani nevyzvedne, případně nevyužije sběrných kontejnerů 

pro separaci. Níže si můžete prohlédnout tabulku 

s umístněním naší obce v efektivitě třídění. Obdrželi jsme 

6. místo. Ovšem z druhé strany žebříčku. Tedy od konce. 

Takže k radosti je daleko a k zamyšlení nejvyšší čas. 

Do pozitivního lze také zařadit opětovné zprovoznění hodin 

ve fasádě obecního úřadu, získání finančních prostředků 

z úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací, nebo 

získání dotace na rekonstrukci komunikace, která je 

využívána jako cyklostezka. Zde je třeba zmínit, jak už bylo 

uvedeno výše, že v původním plánu bylo opravit podstatně 

více lokálních deformací, které jsou na několika místech 

v komunikacích naší obce. Avšak trnem v oku by to mohlo 

být „deformovanému občanovi“ který by se mohl opět 

„probudit ke své aktivitě“ a upozornit na nesoulad 

s podmínkami akce. Zadělal by tak zcela bezpochyby 

na problémy. Tudíž místo šesti vytipovaných lokalit, které 

měli být původně opraveny, aby každý uživatel místních 

komunikací je mohl pohodlněji využívat, byly opraveny pouze 

tři. Tedy podmínky akce byly splněny do posledního 

písmene, aniž by se museli jakkoli přizpůsobovat okolnostem 

dané situace. Doplatili však na jistou „aktivitu jedinců“ opět 

mnozí. Je třeba si uvědomit, že seznámení se 

s problematikou hlouběji je vždycky lepší, než horlivé 



  

a neuvážené jednání. Jisté však je, že ne všichni to dokážou 

pochopit. 

Domnívám se, že je třeba především soustředit úsilí 

do aktivit, které budou mít přímý dopad v pozitivním slova 

smyslu, jak na každého obyvatele naší obce, tak na obec 

samotnou. 

Třeba se jednou dostaneme až tam, kde obce podobné té 

naší dnes již jsou. Myslím tím energeticky soběstačnou obec, 

která může v podstatně větší míře zvyšovat kvalitu života na 

svém území. Do tohoto stavu máme zatím ale hodně daleko. 

Jsou u nás stále bohužel lidé, kteří nepřejí druhým a nepřejí 

ani obci takové. Chodí mezi námi, tváří se, že jim život v obci 

není lhostejný, ale jejich počínání je pravým opakem. Jedná 

se o infantilní jedince, kteří dokážou vymyslet neskutečné 

příběhy, polopravdy, nebo zcela smyšlené skutky jen proto, 

aby poškodili někoho druhého, nebo z důvodu závisti, 

či jejich vlastní neschopnosti. Tyto příběhy pak rozesílají buď 

na náš obecní úřad, což je v tom lepším případě, nebo 

na jiné instituce státní správy. Mnoho času a úsilí, tak 

dochází nazmar místo toho, aby se využilo pro vytváření 

aktivit v obci. Bohužel si neuvědomují, že jejich přičiněním se 

opět obec Terezín stává středem pozornosti a doplácí na to 

mnoho občanů i obec samotná. V drtivé většině případů 

nedokážou tito jedinci domyslet důsledky, které z jejich 

počínání vyplynou. Ač chtějí poškodit jednoho, či více 

konkrétních spoluobčanů, s naprosto elementární 

matematickou jistotou, vyvolané důsledky daných příčin 

zasáhnou podstatně širší společenství a v neposlední řadě 

i každého občana bez výjimky. Všechno souvisí se vším 

a nic se neděje samo od sebe.  Ano, řeč je také mimo jiné 

o pisatelích, kteří nemají dost charakteru nebo odvahy, aby 



  

se podepsali. Ať už mají ty či ony komplexy. Mnohdy jejich 

činy vypovídají o náklonnosti k schizofrenii. Pranýřují lidi 

okolo sebe, ale s největší pravděpodobností oni sami mají 

špínu za nehty a proto zůstávají raději v anonymitě. Často 

vystupují z řady se smysluplnými návrhy pro zvýšení 

společenských hodnot, ale jejich myšlenky zůstávají pouze 

u slov „mohlo by se“, nebo „udělejte“. V lepším případě 

„udělejme“. K činnosti se však nemají. Není nutné vyhledávat 

a spekulovat o koho se jedná. Stačí mít oči a uši otevřené 

a výsledek se dostaví. Když mají přiložit ruku k dílu, nebo 

něco udělat, tak jsou zalezeni jako krysy v dírách a tvrdí, 

že se jich to netýká. Od toho je tady obec a zastupitelstvo, 

aby vše řešilo a udělalo. Jsou ale i jiní, kteří se rádi tu a tam 

zviditelní, aby nebyli středem pozornosti. Větší část svého 

úsilí však vynakládají opět do zákeřností proti občanskému 

soužití. 

Proto každý, nechť hodnotí sám sebe a pokud chce 

vynakládat své úsilí pro jiné, ať je to smysluplné více 

ku prospěchu, nežli ke škodě. Na závěr každé iniciované 

myšlenky či vyvinutého úsilí, si každý může připomenout 

slova písně, která nalezne na poslední straně tohoto 

zpravodaje. 

Neházejme ale všechny do jednoho pytle. Jsou mnozí 

občané, kteří rádi přiloží ruku k dílu a to nezištně, nebo 

s velkou ochotou. Často jsou to jedni a ti samí.  Rád bych 

především vyzdvihnul a poděkoval všem organizátorům 

nejrůznějších společensko - kulturně-sportovních akcí, kteří 

významnou měrou přispívají k utváření společného dění 

v naší malé, ale rozhodně ne nepodstatné obci.  

Bylo by možné sepsat ještě mnoho řádků o událostech, které 

od posledního zpravodaje psal sám rozmanitý život v naší 



  

obci, spolu s neúprosně plynoucím časem. Každý den, byl 

naplněn událostmi, každý den bylo něco k řešení. Stejně tak 

by bylo možné psát o tom, co je v plánu, nebo co se právě 

realizuje.  

Nežli vkládat mnoho písmen do slov a ty scelovat 

do sousloví, vět a souvětí, pojďme raději vstát a utvářet 

hodnoty pro náš lepší a jednodušší život, pro další generace 

a snažme se život žít, ne přežívat. 

Na závěr chci všem lidem dobré vůle, ale i Těm, kteří ji 

nemají, nebo ji teprve hledají popřát pohodou protkané jarní 

dny a těším se na osobní setkání, ať už na obecním úřadě, 

nebo někde venku, či na některé z pořádaných akcí. Ať se 

v naší obci každému žije spokojeně a dobře. 

 

 
Antonín Hanák 
Starosta obce 
 

 

 

Publikace 200 let obce 
 

Mezi další příznivé akce, lze bezpochyby zařadit také 

obnovení publikace, která vyšla k výročí 200 let založení 

obce Terezín. Ke zrodu myšlenky přispěli pan Jiří 

Bravenec st. a František Bíza, kteří tuto myšlenku vyvolali. 

Zapůjčená publikace byla digitalizována a v malém množství 

vyhotovena. Lze ji zakoupit na OÚ za cenu 180,- Kč. 

V případě, že bude zájem větší, bude objednána 

v požadovaném množství. 



  

Údržba obce a veřejně prospěšné práce 
 

Rád bych touto cestou veřejně poděkoval za mnohé zásluhy 

především panu Karlovi Pernému, který se svědomitě stará 

o vzhled obce a technickou pomoc. Ale i ostatním 

vykonavatelům VPP, kteří se do práce v obci zapojili 

a výsledky jsou znát na mnoha místech. Tímto bych chtěl 

také vyzvat všechny ty, kteří by měli zájem pracovat v obci 

jako techničtí pracovníci a jsou evidováni na úřadu práce, 

aby se přihlásili a projednali možnost pracovního poměru. 

Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů, 

nelze sdělit, kdo konkrétně je v naší obci nezaměstnaný. 

Pravdou ale je, že ne každý, kdo je vedený v evidenci 

uchazečů o zaměstnání, má o práci zájem. Mnozí 

z oslovených pracovat nechtějí, byť při pohledu do systému 

jsou stále v databázi nezaměstnaných vedeni. Sdělit lze však 

pouze počty uchazečů o zaměstnání, případně poměr žen 

a mužů. Další informace již podléhají statutu neveřejné. 

V současné době je na úřadu práce evidováno 7 mužů a 8 

žen.  

Energie pro každého občana „přehledně“ 
 

V poslední době se také zabýváme myšlenkou, jak Vám, 

našim občanům, umožnit opravdu seriozní a transparentní 

nákup elektřiny a plynu, za nejvýhodnější cenu a bez obav 

z oněch „malých písmenek“ ve smlouvách dodavatelů 

energií. Nenechte se proto zmanipulovat podomními 

prodejci, kteří zaplavují s jejich „nejvýhodnějšími“ cenami 

naše domácnosti. Podomní prodej byl v naší obci Nařízením 

obce zakázán a tudíž lze jakékoli smlouvy takto uzavřené, 

považovat za nulitní. Často však jejich stornování, vyžaduje 

množství administrativních úkonů, případně i právní 

poradenství. 



  

 plasty papír bílé sklo bar. sklo tetrapack 

 celkem  celkem celkem celkem celkem 

  t t t t t 

Čejkovice 44,63 78,708 13,282 54,052 3,619 

Dolní Bojanovice 38,776 72,967 10,295 16,043 3,913 

Hodonín 137,614 394,868 107,625 119,509 5,599 

Hovorany 26,02 44,12 9,63 19,205 0,334 

Hroznová Lhota 12,845 15,412 8,211 4,849 0,386 

Hrubá Vrbka 5,956 8,609 0 0 0,464 

Javorník  5,836 4,596 5,001 3,806 0,23 

Josefov 4,126 10,621 4,429 5,224 1,109 

Kněždub 12,707 19,77 5,924 4,092 0,433 

Kozojídky 4,801 3,57 1,578 1,428 0,161 

Kuželov 5,498 6,054 2,157 1,861 0,103 

Lužice 24,788 69,975 13,329 13,26 2,037 

Malá Vrbka 2,595 1,262 1,106 0,456 0,082 

Milotice 17,3 22,23 8,768 10,568 0,589 

Mutěnice 27,276 61,967 5,482 28,254 2,526 

Nový Poddvorov 1,303 1,164 1,589 2,858 0,045 

Petrov 15,058 24,573 6,256 9,242 0,424 

Prušánky 31,55 66,931 10,48 18,879 0,861 

Radějov 8,18 13,959 4,417 3,197 0,153 

St. Poddvorov 9,531 14,912 5,449 5,664 0,293 

Suchov 3,768 1,632 2,453 1,341 0,411 

Tasov 7,91 11,166 3,175 1,815 0,499 

Terezín 1,896 5,185 1,353 2,347 0,072 

Tvarožná Lhota 15,235 20,538 6,49 5,472 0,72 

Vacenovice 23,089 45,816 2,535 9,448 1,411 

Velká n.Veličkou 40,723 46,364 14,98 20,628 2,679 

Žeraviny 1,505 0,775 0 1,195 0,054 

 



  

surovin celkem počet obyvatel surovin na 1 ob pořadí 

    dle ČSÚ    

    k 1.1.2012    

194,291 194291 2500 77,716 1 

141,994 141994 2971 47,793 5 

765,215 765215 25259 30,295 20 

99,309 99309 2140 46,406 6 

41,703 41703 1274 32,734 18 

15,029 15029 651 23,086 24 

19,469 19469 720 27,040 23 

25,509 25509 416 61,320 2 

42,926 42926 1129 38,021 12 

11,538 11538 511 22,579 25 

15,673 15673 412 38,041 11 

123,389 123389 2874 42,933 8 

5,501 5501 201 27,368 21 

59,455 59455 1910 31,128 19 

125,505 125505 3655 34,338 17 

6,959 6959 187 37,214 14 

55,553 55553 1326 41,895 10 

128,701 128701 2166 59,419 3 

29,906 29906 811 36,875 15 

35,849 35849 980 36,581 16 

9,605 9605 510 18,833 26 

24,565 24565 555 44,261 7 

10,853 10853 400 27,133 22 

48,455 48455 903 53,660 4 

82,299 82299 2182 37,717 13 

125,374 125374 2966 42,270 9 

3,529 3529 200 17,645 27 

 



  

  Odpady a poplatky 

 
V letošním roce, jsme všichni zaznamenali zvýšení poplatku 

za likvidaci odpadu. To však nenechává ani vedení obce 

spát. Síly se soustředily také do této oblasti a to tak, aby bylo 

možné separovat odpad do více složek a tím snížit hmotnost 

směsného komunálního odpadu. To je složka, za kterou se 

nejvíce platí. Roste tak cena především za jeho uložení a tím 

také se zvyšuje zákonný poplatek, který občané jsou povinni 

každoročně hradit. Toto téma je omíláno stále dokola 

a pořád se najde mnoho občanů, kteří se třídit nenaučili, 

nebo třídit nechtějí. Doplácí na to tak všichni i ti, kteří 

svědomitě třídí. Tato skutečnost, je jednou z hlavních 

myšlenek, jak zvýhodnit občany kteří odpad třídí. Byly 

vyzvány svozové firmy z blízkého i vzdáleného okolí, aby 

předložili návrh a možnosti, jak by tato situace šla řešit. 

Nejefektivnější a nejspolehlivější nabídku zatím předložila 

jediná společnost. V této oblasti má již mnohaleté 

zkušenosti. Bude však na zastupitelstvu obce, jak se situace 

s odpady bude dále vyvíjet.  

 
Náklady za směsný komunální odpad (SKO) v roce 2011 
činily 240.292,- Kč. 
Z toho platících občanů (vyjma osvobozené poplatníky) bylo 
pouze 397. 
Přičemž obec mohla v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou, vybrat pouze 450,- Kč od poplatníka.  
 
Kupeckými počty dojdeme k výsledku, že obec vybrala 
178.650,- Kč na pokrytí vzniklých nákladů. Musela tedy 
ze svého rozpočtu vyčlenit 61.642,- Kč na dorovnání rozdílu. 
Do částky nejsou zahrnuty náklady na separovaný odpad.  
 
V roce 2012 činily náklady na SKO 224.423,- Kč. 



  

Z toho platících občanů (vyjma osvobozené poplatníky) bylo 
pouze 389. 
 
Obec však mohla dle zákona o místních poplatcích, vybrat 
nejvýš 500,- Kč od poplatníka. Vybráno bylo tedy 194.500,- 
Kč. I v roce 2012 bylo nutné dotovat občany z obecního 
rozpočtu za komunální odpad částkou 29.923,- Kč. 
 
Náklady na likvidaci separovaného odpadu dosáhly výše 
po odečtení příspěvku za třídění 26.516,- Kč 
 
Sečteme-li tyto částky a podělíme počtem poplatníků, 
zjistíme, že každý poplatník získal od obce příspěvek ve výši 
145,- Kč. Ten lze chápat, jako odměna za pohodlnost 
a špatnou produktivitu třídění. 
 
Jedná se o příspěvek řádově v desítkách korun nižší, než 
v roce 2011, stále však se vyprodukuje více odpadu, než 
na který stačí stanovený poplatek. 
 
Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona o místních 
poplatcích, která umožňuje vybírat poplatek za likvidaci 
odpadů až do výše 1.000,- Kč. 
Došlo tedy k vydání OZV, která stanovuje poplatek ve výši  
600,- Kč na poplatníka. 
Vzhledem ke zvýšení sazby DPH o 1% budou i náklady 
vyšší, než v roce předešlém. 
Lze předpokládat, že také v roce 2013 bude obec doplácet 
na každého poplatníka. Tato částka by však neměla překročit 
stokorunovou hranici. 
 
Kolik obec v roce 2014 bude vybírat za odpad, záleží 
na každém z nás. Čím méně směsného komunálního 
odpadu bude, tím menší může být poplatek. 
Svoji roli zde také hraje tříděný odpad, kde je naopak úměra 
nepřímá. Tedy čím více bude tříděného odpadu, tím méně 
nákladů s likvidací odpadu celkem. 



  

Nejhorším případem je, když do popelnice dáme suť, nebo 

rostlinný materiál, který lze zkompostovat. V takovém 

případě hmotnost rychle roste. Přitom za obě složky se platí 

při jejich separaci řádově třetinová cena, co za komunální 

odpad, který končí „zatím“ na skládkách. Právě slovem 

„zatím“  je třeba zdůraznit, že se blíží doba, kdy skládky 

přestanou existovat. Budou využity zpravidla jako překladiště 

a třídírny, přitom recyklovatelné odpady se budou dále 

zpracovávat a ty ostatní budou odváženy do spaloven. Touto 

logistikou se však cena za likvidaci odpadu zcela 

jednoznačně ještě zvýší. Novelizaci zákona však ovládly 

a prosadily  lobbyistické skupiny. Výsledkem nebude nic 

jiného, nežli „legálně nucené“ odvádění či přispívání každého 

občana patřičným finančním obnosem do kapes malé 

skupině „podnikatelů“. Ať už se jedná o majitele, nebo 

provozovatele spaloven, či jiného článku tohoto řetězce.  
 

 

Politická situace, svoboda a morálka 

 

Jen krátce a povrchně bych reagoval na politickou situaci 

v naší zemi.  

Je nabíledni, že naše společnost postrádá morální hodnoty, 

a demokracie se postupně přetváří v mnoho mutací, z nichž 

symboly demokracie, jako jsou pravda, láska a svoboda, se 

stávají pomalu neznámými pojmy. Vyvstává otázka, zda by 

nebylo lépe se vrátit zpět k autokratickému řízení státu. 

Do jaké míry je tato myšlenka relevantní, těžko posoudit. 

Situace kolem nás však denně vykazuje, že řád na mnoha 

místech chybí. Nebo žijeme v době, kdy se z demokratického 

státu, stává pomalu stát policejní? Ano, situace nejen 

na politické scéně se stále vyvíjí a častěji, než by bylo 



  

žádoucí, graduje. Dalo by se říci, že snad pryč je doba, 

ve které přestaly platit zákony a pravidla pro nejvyšší státní 

příslušníky. K zamyšlení a úvaze je nepochybně fakt, 

že na odpovědných pozicích střídají odborníky takové 

osobnosti, které o věci nemají absolutně žádný přehled. 

Zatím, co tito odborníci jsou nuceni odcházet na jiné pozice, 

v horším případě do zahraničí. Přicházíme tak o příslušníky 

elity tohoto národa. Univerzitně vzdělané osobnosti, které 

uchopili své vědomosti a přetvořili je ve společenský 

prospěch a v  poslání. Tito jsou mnohdy neprávem 

očerňováni a ve vykonstruovaných procesech či obvinění 

„demokraticky zbavováni vedoucích pozic“, aby mohli být 

perzekuováni a nahrazeni „žádoucími osobami“. Vracíme se 

zpátky do doby před rokem 1989? 

Nebo je to zase a pouze prosazování vlastních zájmů 

a politická reprezentace musela ustoupit, v souvislosti 

s plánovanou dostavbou JE Temelín? Jedni chtějí 

za zhotovitele Ameriku, jiní Rusko. Tudíž silnější, 

či zákeřnější strana, musí své protivníky takticky odstranit, 

nebo řekněme na potřebnou dobu „odstavit“ mimo rozhodné 

období a prosadit ve vymezeném čase vlastní zájmy 

k dosažení určených cílů. Spekuluje se o různých zájmech, 

které jsou ve hře, k níž se používají veškeré dostupné 

taktiky, intriky, strategie a nástroje. Domnívám se, 

že současným postojem naší politické reprezentace se 

přetváří pravá svoboda a demokracie našeho národa. 

Pokud není dítěti, nebo dospívajícímu člověku dopřána 

žádná svoboda, pak se stane trvale infantilním, dětinským 

a nedospělým. Je-li mu dána větší dávka svobody, nežli je 

schopen unést, pak se zničí. Umění výchovy je umění 

rozpoznat tu pravou chvíli, kdy je třeba dát dar svobody, 



  

ve kterém se člověk může stát dospělým. Stejně jako je tomu 

u dětí, či dospívající mládeže je tomu i u dospělého jedince. 

Dar svobody přišel pro mnohé z nás ve chvíli, kdy jsme 

nedospěli k onomu stupni morální zodpovědnosti.  

Svobodná společnost předpokládá určitý stupeň souhlasu. 

Vnitřního svobodného souhlasu, se základními mravními 

hodnotami. Bez toho je svoboda pouhým chaosem. Souhlas 

se základními mravními hodnotami je ovšem něco, co je 

třeba trvale pěstovat. Slyšeli jsme z nejvyšších pater České 

politiky více než deset let, že toto jsou věci zbytečné. 

Že neviditelná ruka trhu všechno zařídí, že morálka jsou 

jenom hesla, která automaticky potom přijdou jako nadstavba 

ekonomického života. Není to však vlastně jenom 

převrácené to, co jsme v naší zemi slyšeli 40 let 

od komunistů? Že morálka je pouze jakási mechanická 

nadstavba ekonomiky. Slyšeli jsme také od těch, kteří chtěli 

ekonomiku ze státního kapitalismu, přenést do ekonomiky 

soukromé iniciativy opět stejnou naivitu a nebezpečnou lež. 

Že morálka přijde jako mechanický odraz materiálních 

záležitostí. Není tomu tak! Dnes se o tom můžeme 

přesvědčit na každém kroku. Jestliže chceme, aby svoboda 

ekonomická a svoboda politická přežila, tak to předpokládá 

určitou morální biosféru. Očekává určitý typ sdílených 

hodnot, které je třeba dosvědčovat a nejen moralizovat. 

Dosvědčovat svědectvím těch, kteří se nenechají uplatit, 

nenechají se zastrašit a zmanipulovat. Kteří neposlouchají 

jen populistická a krásná hesla, ale kteří jdou za tím, 

co ve svém svědomí cítí jako správné. Z evangelia by bylo 

možné citovat: „Ke svobodě jste povolání a ve svobodě 

stůjte. Nenechte si již nikdy a nikým navléci otrocký 

chomout“. Svoboda je také prostor pro lásku. Láska je to, 



  

co vytváří prostor svobody. Vždyť z lidské lásky a rodinné 

lásky máme snad tuto zkušenost, že člověk se cítí svobodný 

a bezpečný tam, kde je milován. Tam, kde je v bezpečném 

prostředí, kde jej přijímají takového, jaký je. Láska není jen 

nějaká prchavá emoce, je to odvaha překonat sebe sama. 

Láska je pravou láskou jenom tam, kde něco a někoho 

považujeme za důležitější a vzácnější než jsme my sami. 

Pravda a láska, jsou ty dvě hodnoty, které byly vzývány na 

prahu nové politické svobody. Nesmí se však nikdy stát 

jenom prázdným heslem, prázdnou frází. Poznejte pravdu 

a pravda Vás osvobodí. Svoboda znamená také odvahu 

k pravdě. Odvahu odložit iluze, odložit líbivá hesla 

a všechno, co nám chtějí namluvit Ti, kteří prahnou po tom, 

aby nás vyvedli z toho prostoru svobody. Hledat pravdu, 

hledat ji důsledně, to je velký a náročný úkol. Aristoteles řekl: 

„Demokracie je místní druh přátelství mezi lidmi“. Ano, to je 

to, co je potřeba pěstovat. Místo toho prostoru přátelství, 

které je zavazující a znamená také úctu k druhým, respekt 

k jeho právům a ohled na jeho požadavky a potřeby. Místo 

toho však nastupuje ta animální svoboda a snaha využít 

prostor pro své sobectví, obohatit se. Získat co největší 

prostor pouze pro sebe, bez ohledu na někoho jiného. Tímto 

se dostává svoboda do ohrožení. Ke svobodné společnosti 

samozřejmě patří i závazek pěstovat vzdělání a kulturu 

myšlení. Protože, je-li lidem v demokracii dopřán prostor aby 

ovlivnili věci veřejné svými hlasy, pak ty hlasy musí být 

kompetentní. Lidé musí mnoho znát a snažit se stále více 

poznávat. Společnost bez vzdělání se stává velmi snadno 

předmětem kořisti těm, kteří nám opět chtějí vnutit práva, 

jenž jsou stále více a více okleštěná.  

Mnozí, jenž vrcholové politické pozice obsazují a výše 

zmíněné „odborníky“ nahradili, získali moc, se kterou neumí 



  

zacházet. Často se řídí heslem „tolik práva mám, kolik mám 

své moci“. Neuvědomili si moudrá slova římského historika 

Livia, který pravil: „Čím jste mocnější, tím mírněji musíte 

užívat své moci“. 

Není divu, že ekonomika stagnuje. Dnes dovážíme hovězí 

maso z Brazílie a brambory ze Španělska. Útvary 

pro odhalování organizovaného zločinu, nachází ve skrýších 

těžko představitelné objemy lihovin, obnosy peněz a mnoho 

dalšího. Spousty zabavených cenin a komodit leží 

na zablokovaných účtech. Nepodílí se tedy na vytváření tzv. 

koloběhu finančních prostředků.  

Dnes a denně se můžeme dočíst, jak složité jsou opravy 

silnic a dálnic. Zpátky se tedy vracíme k odbornosti a 

ekonomice. Spousta z nás netuší, kam putuje odpad 

z domácností. Na skládku? Do spalovny? K recyklaci? Nebo 

na dálnici, jako příměs plastických látek, aby vytvořili 

zhotoviteli dvojitý zisk…? Výstavba nových dálnic, devastace 

krajiny, rušení železničních koridorů. To je trend pro 

zákonodárce. Přitom by tomu mělo být přesně obráceně. 

Cena ropy ve vztahu ke snižování počtu ložisek roste a její 

zásoby ubývají. Ale že by oceli bylo málo? Poptávka po oceli 

je nejnižší v historii. Ocelárny a hutě se zavírají, lidé přichází 

o práci. Mnoho činností se automatizovalo, zvýšila se tedy 

produkce, ale ubylo potřeb lidské síly. To vše dotváří stále 

rostoucí počty lidské populace. Ovšem v naší vlasti je to 

trochu jinak a to především ve stále zvyšujícím se věkovém 

průměru. 

Nabízí se myšlenka.  

Budeme zaskočeni bankrotem ČR? Tedy bankrotem 

veřejných financí podobně jako tomu bylo v Řecku, na Kypru 

a na Islandu? Finanční rizika a dluhy ČR rostou rychlostí 



  

vyšší než 100 mld. Kč ročně (to odpovídá např. 100 000 

nejdražších vozů Škoda Super ročně). Prozíravou přípravou 

obcí i běžných občanů na bankrot, jsou existující finanční 

nástroje používané v Rakouských, Švýcarských 

a Německých městech a obcích.  

Příprava budoucnosti pro obnovu majetku, opravy, investice 

a provoz tak, aby případný bankrot ohrozil co nejméně, je 

zcela jistě investicí do budoucna. Od roku 2004 odvádí ČR 

ze státního rozpočtu do rozpočtu EU přibližně 48 mld. 

Na platy duchovních vyčleňuje cca 3 mld. ročně.  

Můžeme pouze doufat, že se nejedná o prognózu, ale spíše 

skeptickou úvahu, nebo raději utopii. Ale i zde platí 

pořekadlo, kdo je připraven, není překvapen.  

 

Likvidace větví 
 

Vzhledem k plánované předváděcí akci štěpkovače a drtiče, 

která se uskuteční na přelomu měsíce července a srpna, je 

možné veškeré větve z ořezu stromů přivézt na určené 

místo. Je však nutné se nejprve domluvit na obecním úřadě. 

Bude-li zájem ze strany občanů, je otevřena diskuse 

k vytvoření sběrného místa pro tyto suroviny, které by bylo 

možné ukládat na určené místo po celý rok.  

 

Kanalizace 
 

Není snad nikdo z naší obce, kdo by nezaregistroval práce 

na opravě kanalizace ve směru od hospody po hřiště. Jde 

o dešťovou kanalizaci, která byla vložena do majetku obce, 

jako věc „nalezená“ a z pohledu životního prostředí 



  

neprovozuschopná. Neboť její ukončení nebylo 

do recipientu, ale jako trativod s vyústěním do drážního 

příkopu. To je samozřejmě v rozporu s platnou legislativou. 

Vodovody a kanalizace však měly názor opačný, byť tuto 

kanalizaci neprovozují. Jedná se o akci, která se realizuje 

více než dva roky. Alespoň, jde li o administrativní úkony. 

Původně měla být ukončena v březnu 2013. Termín ale bylo 

nutné prodloužit do července tohoto roku. I když je stavba 

financována z Ministerstva životního prostředí, přesto 

výrazně zasáhne i obecní rozpočet. Dotace se vztahuje 

výhradně na práce a materiál k opravě kanalizace. Veškeré 

výdaje spojeny s agendou, jako jsou technický dozor, 

zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení, projektová 

dokumentace, závěrečné vyhodnocení akce apod. musí 

uhradit obec sama. V souhrnu jde o částku převyšující 100 

tis.korun. Stavbu od prvopočátku trápí nejrůznější 

komplikace, ať už z technického nebo administrativního či 

finančního hlediska. Přestože byl nepsaný příslib uvolnění 

finančních prostředků do rozpočtu obce v lednu letošního 

roku, do dnešního dne jsme však neobdrželi ani korunu. 

Nezbývá, než intervenovat a doufat, že se tak skutečně 

stane, jak bylo uvedeno. Pokud bychom ale víru a vůli něco 

v obci udělat neměli, mohli jsme sedět se založenýma 

rukama a čekat, až se něco stane a někdo to za nás někdy 

udělá. Výsledek ale bude zřejmý a se zcela bezpochyby 

pozitivním dopadem. Už jen z důvodu, že se bude jednat 

o kanalizaci smíšenou, kterou mohou naši občané legálně 

využívat k odvodu splaškových vod.  Přáli bychom si snad 

všichni, aby celá akce byla ukončena do hodů a obec 

vypadala opět reprezentativně.  



  

 

 



  

POPLATEK ZA PSA za rok 2013 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním 

poplatku ze psů 

je každý držitel psa staršího 3.měsíců povinen 

uhradit poplatek. 

Sazba poplatku činí 200,- Kč za každého psa. 

      Splatnost je max. do 31.8.2013 

Držitel psa je povinen ohlásit novou skutečnost do 15.dnů od vzniku. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI V ROCE 2013 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2012            

o stanovení místního koeficientu               

pro výpočet daně z nemovitosti                           

je stanovena v naší obci koeficient 2.  

Vzhledem k množícím se dotazům se 

sazba zvyšuje na dvojnásobek pouze u 

zahrad a zastavěných ploch,                               

jako jsou domy, sklepy, garáže. 

Bližší informace podá Finanční úřad 

v Hodoníně.  

 

 

 

 

 

 



  

Daň z nemovitosti 

 

ZÁKON 

České národní rady ze dne 4. května 1992 o dani 

z nemovitostí 

§ 11 

Sazba daně 

(1) Základní sazba daně činí 

a) u obytných domů18e) 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; 

u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům 

z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 

zastavěné plochy, 

b) u staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) 

využívaných pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné 

plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto 

stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 

c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a 

u samostatných nebytových prostorů užívaných,17) jako 

garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené 

podlahové plochy, 

d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost 

a u samostatných nebytových prostorů užívaných,17) 

pro podnikatelskou činnost, 

1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní 

hospodářství 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené 

podlahové plochy, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431290
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431290
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431279
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431279


  

2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku 

a ostatní zemědělskou výrobu 10 Kč za 1 m2 zastavěné 

plochy nebo upravené podlahové plochy, 

3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 

1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 

e) u ostatních staveb 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, 

f) u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 

2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. 

(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby 

zjištěné podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) se zvyšují 

o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže 

zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny 

zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se 

základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné 

podle odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní 

podlaží. Za první nadzemní podlaží se považuje každé 

konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části 

do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li 

v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží 

umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného 

podkroví se považují za další nadzemní podlaží. 

(3) Základní sazba daně 

a) podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u staveb 

podle odstavce 2, se násobí koeficientem přiřazeným 

k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního 

sčítání lidu 

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 



  

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních 

městech16e) a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, 

Mariánských Lázních a Poděbradech 

4,5 v Praze; 

pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou 

vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu 

kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění 

koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0, 

b) u jednotlivých druhů staveb podle odstavce 1 písm. b) až 

d), případně zvýšená podle odstavce 2 a samostatných 

nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d) se v celé 

obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit 

obecně závaznou vyhláškou. 

§ 12 

Místní koeficient 

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny 

nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se 

vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 

staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, 

popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v 

§ 5 odst. 1. 

§ 5 

Základ daně 

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, 

zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů1) je cena 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f4296317
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431253


  

půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 

průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce16b) 

vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona. 

16b) Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., 

kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, 

zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými 

z bonitovaných půdně ekologických jednotek.  

Cena za jednotku pro výpočet daně je stanovena: 

pro obec Terezín 11,49  

pro obec Čejč 9,98 

pro obec Hovorany 10,73 

Kobylí 10,26 
 

Úhrada poplatků 
 

Občané mohou uhradit místní poplatky hotově na pokladně 
obecního úřadu ve stanovené úřední hodiny, nebo převodem na 
účet vedený u KB č. 43-7079490277/0100, případně složenkou. 

Jako VS (variabilní symbol) uvádějte: nejdříve číslo OZV (obecně 
závazné vyhlášky) za kterou platbu provádíte a poté popisné číslo 
domu. 

Příklad: úhrada za psa č.p. 78, VS 1 2012 78 

Uvedené poplatky na rok 2013 činí: 

600 Kč - za občana 

200 Kč - za psa 

Případné dotazy posílejte na emailovou adresu: 

obec.terezin@seznam.cz 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431276
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338#f1431185
mailto:obec.terezin@seznam.cz


  

Jak s církevními restitucemi v brněnské diecézi? 

 

          Hlavním posláním církve je zajisté vést lidi k Ježíši 

Kristu. Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon 

o majetkovém narovnání, Vás chci seznámit s širším 

pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků 

mohou členové církve vypadat jako ti, kteří touží po majetku 

a zrazují Kristovu chudobu. Tento zákon se však netýká jen 

restitucí, ale především nezávislosti a nového způsobu 

financování církví. Musím také zdůraznit, že „ církev “ nejsou 

jen biskupové, kněží, jáhnové a řeholníci, ale patří sem 

všichni pokřtění občané. Brněnská diecéze byla založena 

jako poslední roku 1777 oddělením od Olomoucké 

arcidiecéze. Proto také nikdy neměla veliký majetek, který 

sloužilk obživě farností a jejich duchovních. Roku 1811 byl 

přijat Obecný zákoník občanský, který dodnes užívá 

Rakousko. Tehdy vznikly pozemkové listy se svými vlastníky, 

které ukazovaly také co vlastní za nemovitosti různé církve.          

Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního 

majetku a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro 

stát, např. vedení matrik a výuky ve školách. Významný podíl 

na platech kněží a opravách kostelů měli tzv. patroni, kteří za 

to, že významně přispívali, mohli spolurozhodovat o umístění 

kněží. Do roku 1949 existovala i tzv. Kongrua. Byla to forma 

doplatku státu do minimálního platu duchovním osobám.           

Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní 

práva a  tzv. umožnil, aby církev neměla starost o majetek 

a mohla se starat jen o duchovní věci. Zavázal se platit 

provoz církve, což byly prakticky jen platy duchovních. 

Hlavně však v duchu totalitního myšlení zavedl udělování 

státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby.  



  

Komu ho nedal, ten nesměl jako kněz působit. Takoví kněží 

pracovali v nejrůznějších dělnických profesích. Kněžská 

služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobří 

kněží byli posíláni většinou jen do pohraničních farností. Stát 

měl silný nástroj na ovládání církve. 

          Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní 

dozor nad církvemi a zablokován bývalý církevní majetek 

s příslibem, že se brzy vyřeší i financování církví. Až po dvou 

desetiletích platí zákon, v němž se finanční náhrada 

zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo se 

přechodné období. Katolická církev nezbohatne, jak si 

někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme žít ještě 

skromněji než dnes. Ale budeme svobodní. Poneseme 

velkou zodpovědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi 

věřícími se najde řada poctivých a zdatných odborníků, kteří 

pomohou. Každá diecéze bude hospodařit samostatně 

a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které 

ponesou svůj podíl nejen na financování provozu, ale 

i na platech kněží. 

          Diecézní ekonom nám na poradě sdělil, že brněnská 

diecéze – tj. jedno biskupství, dvě kapituly, 451 farností, 

Charita, 15 mužských řádů, 21 ženských řádů, náboženská 

matice, kostelní jednoty a spolky, mohou do konce roku 2013 

požádat o vydání cca 2000 ha půdy a k tomu o nemovitosti – 

objektů v Žatčanech, Zelené Hory a jednoho sklípku. Ostatní 

budovy za nic nestojí. Vydána bude jen ta věc, která náležela 

v období od r. 1948 do 1.1.1990 do majetku církví a byla 

převedena do majetku státu. 

          Stát bude přispívat ještě několik let na platy 

duchovních, ale každým rokem to bude o 5 % méně. Zavázal 

se, že ještě 30 let bude vyplácet finanční náhradu za ten 



  

majetek, který nebude vrácen. ( Převedené nemovitosti do 

majetku obcí, dále pozemky, na kterých se vybudovaly školy, 

hřiště, nemocnice apod.)  

          Bohatstvím brněnské diecéze nejsou majetky 

a peníze, ale věřící. 

Vážení farníci, 

většina z vás ví, že konkláve zvolilo ve středu 13. března 

2013 nového papeže Jorge Maria Bergoglia, který si dal 

jméno František. Ke své volbě řekl:     

„ Někdo nevěděl, proč si dal biskup Říma jméno František. 

Někteří mysleli na Františka Xaverského, na Františka 

Sáleského, také na Františka z Assisi. Řeknu vám jednu 

příhodu. Při volbě jsem seděl vedle emeritního biskupa ze 

Sao Paolo a také emeritního prefekta pro klérus, kardinála 

Claudia Hummese: velkého přítele. Když začaly věci vypadat 

nebezpečně, utěšoval mne. A když hlasy stouply na dvě 

třetiny, nastal obvyklý aplaus, protože byl zvolen papež. On 

mne objal, políbil a řekl mi: „Nezapomeň na chudé.“ A toto 

slovo mi utkvělo v mysli: chudí, chudí. Potom se mi v této 

souvislosti vybavil František z Assisi. Potom jsem myslel na 

války a skrutinium pokračovalo až do sečtení všech hlasů. 

A František byl člověkem pokoje. A tak vstoupilo do mého 

srdce toto jméno: František z Assisi. Člověk chudoby, člověk 

pokoje, člověk, který má rád a chrání stvoření. V současné 

době máme vůči stvoření vztah ne právě dobrý, že? 

František je člověkem, který nám dává tohoto ducha pokoje, 

je chudým člověkem… Ach, jak bych chtěl, aby církev byla 

chudá a pro chudé.“  

V Hovoranech  8.3.2013                      P. Milan Těžký – farář 

 



  

Spolek Terezínských vinařů,o.s.  

 

Tradiční Společenský večer se konal třetí sobotu v novém 

roce tj.19.1.2013 v Tereziánském sklípku. O hudební 

doprovod se postarala Cimbálová muzika Cangla z Hovoran 

a hudební skupina Magic Melody. Nechyběla bohatá tombola 

jako např. dvě selata, rádio s CD přehrávačem, nerez 

nádoba na víno, fotorámeček, pákové nůžky, různé poukazy 

na služby a zboží, dárkové předměty a spousta dalších 

hodnotných cen. Poděkování patří sponzorům, kteří přispěli 

věcnými dary a hlavně panu J. Němcovi, který tombolu 

sesbíral a připravil. 

Koncem března vinaři zavítali do Čejkovic, kde navštívili 

vinařství pana Radochy. Toto mikrovinařství kombinuje 

moderní a tradiční výrobní postupy. Po řízené degustaci 

pokračovala exkurze výrobními a skladovacími prostory. 

Majitel vinařství svým bezprostředním výkladem 

a sympatickým přístupem k prezentaci své produkce určitě 

inspiroval mnoho z nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ochutnávka archivních a cizích vín zakončila řadu degustací 

vinařského spolku. Ve sklepě V. Vrby se sešlo téměř 20 

vzorků starších vín. Nejstarší vzorek, Sylvánské zelené, byl 

z r. 1993. Všechny vzorky byly, i přes delší ležení v láhvi, 

posouzeny jako bez vady a některé se vyznačovaly 

zachovaným buketem.Bohužel se ochutnávek zúčastňuje 

stále menší počet vinařů, což je na škodu především jim.  

 

 

Den otevřených sklepů se letos koná 6.7.2013. Spolek 

terezínských vinařů tímto zve všechny příznivce dobrého 

vína k návštěvě této akce. Pro více informací sledujte odkazy 

na vinařských stránkách a na portálu Vína z Moravy: 

www.wineofczechrepublic.cz. 

 

 

Vítězslav Vrba 

člen Spolku Terezínských vinařů, o.s.                                                                 

www.vinariterezin.cz 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

Zábavný večer s televizí PDZ 

 

Občanské sdružení „Přátelé dobré zábavy“začali svou 

činností  v tomto roce pořádáním zábavného večera,který se 

konal na Tereziánském sklípku na svátek Hromnice 2.února 

2013. 

Zábavný večer se nesl v duchu začínajícího nového 

pozemního televizního vysílače PDZ a televizního 

programu,kdy hlasatel televize (Jaroslav Němec) oznámil 

celovečerní program, uváděl jednotlivé pořady 

s následujícími představiteli jednotlivých scének,které byly 

seřazeny vždy po půl hodině.Samozřejmě ,že  mezi 

jednotlivými vystoupeními hrála k poslechu i tanci hudební 

skupina Magic Melody.Hlasatel také oznámil výzvu 

programového  ředitele televize PDZ,že se hledají mladí 

lidé,mladé tváře,které obohatí a omladí příští televizní 

vysílání. 

  20,30 hodin  -   se uskutečnilo naladění stanice a kanálu 

PDZ.Hudební znělka po celý večer vždy upozorňovala na 

následující program. 

 21,00 hodin   -  možná přijde i kouzelníček v podání herecké 

dvojice manželů Esterových jsme si vyslechli jaké měli 

znalosti z dějepisu Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. 

  21,30 hodin   -   následovala velkolepá módní přehlídka 

z let 70 – 80.Na deset manekýnek předvedlo módní kolekci 

šatů,které navrhli a věnovali světoznámé české módní 

návrhářky Beáta Rajská a Blanka Matragi. 

  22,00 hodin    -   návštěvníci si vyzvedli celkem 64 přímých 

výher (tombola),které darovali různí sponzoři a dárci,za které 

jim bylo vyjádřeno velké poděkování. 



  

 

 22.30 hodin   -   včera dnes a zítra,divadelní scénka opět 

v podání manželů Esterkových,s jakou obtížností si kupoval 

Felix Holcman lístky do kina u Ivy Janžurové. 

 23,00 hodin   -   velké překvapení,taneční vystoupení 

s břišními tanci předvedla nebojácná a odvážná děvčata 

Lucka Kostihová a Martina Chlápková.Po velkém „applausu“ 

musela děvčata opět na scénu. 

 24,00 hodin-   losování šťastných 14,za přítomnosti státního 

notáře bylo vylosováno čtrnáct šťastlivců,kteří si odnesli 

hodnotné výhry.Všem těmto sponzorům za jejich dary bylo 

opět vyjádřeno velké poděkování.Hlavní cenu „Tablet 

s klávesnicovým pouzdrem“ věnovalo o.s.Přátelé dobré 

zábavy. 

 02,00 hodin  -    zakončení zábavného večera,premiérového 

vysílání televize PDZ a její účinkující poděkovali všem za 

pozornost,za sledování,za návštěvnost i když tato byla velmi 

nízká. 

Atmosféra a nálada všech přítomných na tomto zábavném 

večeru byla veliká,všichni se dobře bavili a přání a prosba 

je,aby naši spoluobčané více svou návštěvností podporovali 

různé akce pořádanými spolky v našem Terezínku. 

 

                                                                                                                

Jaroslav Němec 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Přátelé dobré zábavy, o.s. - Masopust 
 

Opadalo poslední jehličí z vánočních stromků, plesové šaty 

se schovaly do skříní a nastal konec veselí. Přiblížila se 

40denní postní doba. A jak velí tradice, nastal masopustní 

rej, abychom se ještě naposledy poveselili. V Terezíně vyšly 

masky v sobotu 9. února před popeleční středou. Bylo 

k vidění tetičky, strýčky, princezny, zvířátka, motocyklistu, 

makovou panenku s motýlem Emanuelem a nechyběl ani 

policajt, smrtka a medvěd. Potěšilo nás, když se před námi 

dveře otevíraly. Našli se i takoví, kteří se radši schovali, aby 

nebylo vidět, že jsou doma a oni nemuseli otevřít. Ale takoví 

přišli o tanec s medvědem a o přání všeho dobrého na celý 

tento rok. Někdo měl nachystané malé občerstvení, jako 

koblížky, jednohubky. Ale všem udělalo radost i když lidé jen 

otevřely a měly radost, že je veselo a bavily se pohledem na 

různé masky. Ti starší si zavzpomínali na jejich mladá léta, 

kdy také chodili v masopustním průvodu. Bylo to náročné 

hlavně pro děti a nejen pro ně. Chodit skoro celý den 

v zimě.le skoro všichni vydrželi až do konce, abychom 

popřáli všem občanům a na nikoho nezapomněli. Velké 

poděkování patří těm, kteří masky vymysleli, ušili a posléze 

se do nich i oblékli. Poděkování patří i hospodyňkám a 

hospodářům za přichystané občerstvení a také všem, kteří 

přispěli i finančním darem. Z těchto darů se během roku 

pořádají další akce, jako jsou maškarní bál, dětský den, 

pálení čarodějnic aj. Proto jsme rádi za každý příspěvek, 

který nám umožňuje udržovat kulturní a zábavnou činnost 

v obci. 

Ludmila Esterková 

Přátelé dobré zábavy,o.s. 



  

 

 



  

Dětský karneval 

 

Už po několikáté  uspořádal spolek  Přátelé dobré zábavy, 

o.s. pro všechny  děti  karneval. 

Karneval se konal 19. 2. 2013 opět  v prostorách  Obecního 

úřadu.  

 Při vstupu obdrželo každé dítě slosovatelnou vstupenku.  

Letos se na nás přišla podívat třeba  beruška, pi-pi dlouhá 

punčocha, pirát, včelky, kočička, křemílek a vochomůrka a 

nechyběla ani princezna.  Děti se bavily hlavně tancem a 

plněním různých úkolů, jakoHázení s míčky, opičí dráha, 

hledání obrázků a jiné. 

Karneval byl letos obohacen o malou dílničku, ve které si děti 

vyrobily pro sebe, nebo třeba pro maminky a babičky malé 

šperky z korálků. Tímto by pořadatelé chtěli poděkovat 

paní…….. 

Za každý splněný úkol měly děti přichystanou vždy malou 

odměnu.  

 Až byli všichni unaveni, došlo také na losování vstupenek. 

Každá vstupenka byla opět výherní , takže žádné dítě 

nedošlo o dárek. 

 Tímto by pořadatelé chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli 

na zdárném průběhu celé akce. 

 Pořadatelé doufají, že se příští rok opět se všemi dětmi 

znovu setkají. 

V Terezíně  2.5.2013                                                                                      

Zpracovala: Vrbová Blanka 



  

 

 

 

 

 



  

                               Pálení čarodějnic 

 

30. dubna se sešly všechny čarodějnice a čarodějové před 

Obecním úřadem, odkud vyrazily povozem s koňmi p. Iše 

směrem k písečníku. Dětem se jízda moc líbila. Na písečníku 

už bylo připraveno ohniště s čarodějnicí. Na programu byly 

různé soutěže a hry pro děti, za které dostaly sladkou 

odměnu a špekáček. I když nám v tomto roce počasí moc 

nepřeje, akce Pálení čarodějnic se vydařila.  

 

Ludmila Esterková 

    Přátelé dobré zábavy, o.s. 

 

 

 



  

Pracujte na dálku 

 

 
 

 

V prosinci byl zahájen projekt, který je zaměřen na podporu 
zaměstnanosti zaváděním a šířením způsobu práce tzv. na 
dálku. Na jeho realizaci získalo Město Hodonín dotaci z 
fondů Evropské unie a partnerem projektu je Úřad práce 
České republiky, jeho krajská pobočka v Brně, včetně všech 
jeho kontaktních pracovišť. Projekt se soustřeďuje na 
odstranění bariér, které omezují sociálně a zdravotně 
znevýhodněné na trhu práce a motivuje zaměstnavatele k 
vytváření pracovních míst v režimu tzv. na dálku. 
Jestliže nemáte možnost z jakéhokoliv důvodu (péče o člena 
rodiny, zdravotní postižení aj.) vzdálit se ze svého místa 
bydliště nebo chcete-li lépe skloubit rodinný a pracovní život, 
je tento projekt určen právě vám.  
Na druhé straně jste-li zaměstnavatelem, který chce snížit 
podnikové náklady a inovovat firemní procesy ke zvýšení 
konkurenceschopnosti, jsme schopni vás odborně připravit a 
zprostředkovat vám dosavadní zkušenosti s tímto trendem. 
V současné době Město Hodonín připravuje zázemí 
koordinačního centra, které bude v budoucnu zpřístupněno 
veřejnosti, a to na adrese Masarykovo náměstí 1, v podkroví 
budovy radnice. Další informace o průběhu můžete očekávat 
v příštích vydáních Hodonínských listů, na internetových 
stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu) nebo na 
sociální síti 
 Facebook (www.facebook.com/PracujteNaDalku).  
Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 
518 316 246. 
 

Lenka Řeháková 
Koordinátorka projektu 

http://www.hodonin.eu/
http://www.facebook.com/PracujteNaDalku


  

 

Je bledý jak stěna                                            Vypadá špatně 

Je zelený jak sedmica                                      Vypadá špatně 

Hledí jak vrána do kosti                                   Dívá se hloupě 

Je chytrý jak Šalamoun                                    Je přechytřelý 

Směje se jak měsíček na hnoji                         Je směšný 

Hledí, jak dyby spadl z nebe                            Je překvapený 

Hledí jak tele na nové vrata                             Je překvapený 

Stojí jak svatý za dědinů                                   Stojí nečinně 

Ostál jak opařený                                              Je překvapený 

Moce se, jak kača v čepici                                Je neposedný 

Je nadutý jak holub                                           Je pyšný 

Táhne se jak smrad                                           Jde pomalu 

Je dlůhý jak šibenica                                         Je veliký, vysoký     

Má nohy, že na nich može řepu sadit             Chodí špinavý 

Je jak kopyto                                                      Je nešikovný 

Je jak praštěný pytlem                                       Je popletený 

Dře jak kůň                                                         Je pracovitý 

Teče z něho, jak z vola                                       Potí se 

Vem oči do hrsti                                                 Pořádně se dívej 

Je to platné, jak páté kolo u vozu                    Není to k ničemu 

Plete koše s baňami                                           Mluví nesmysly 

Chodí se jak zmoklá slépka                               Trápí se 

Valí se, jak velká voda                                        Je do všeho hr- rychlý 

Přísloví 



  

Z historie 
 

Počet  občanů, kteří odešli do pohraničí v roce 1945 – 1946 

Beránek St. č.p. 14 3 Dolní Dunajovice 

Bíza Josef Č.p. 96 6 Dolní Dunajovice 

Brázda František Č.p.49 7 Bulhary 

Budík Pavel Č.p.28 4 Chomutov 

Hradil Josef Č.p. 51 4 Mušov 

Hrnčíř František Č.p.58 9 Dolní Dunajovice 

Kadlec Josef Č.p.64 

- dvůr 

4 Zaječí 

Kmenta Karel Č.p.38 3 Dolní Dunajovice 

Pazderka St. Č.p.76 4 Znojmo 

Rychlý František Č.p.103 3 Strachotín 

Staněk František Č.p.65 4 Zaječí 

Toman Jan Č.p.29 4 Teplice / Ústí n. Labem 

 

Terezín celkem 12 rodin a 55 osob. 

Čejč  34 rodin a 141 osob 

Hovorany  59 rodin a 258 osob 

Zapsal František Bíza 

jméno a příjmení číslo 

domu 

počet 

osob 

místo  kam odešli 



  

Něco z dějin naší obce – výtažek z knihy „200 let Terezína“ 
 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Zpracovala : Lenka Výletová 

 

Inzerce 
 

Kdo by se chtěl zúčastnit krojového průvodu, ale nemá kroj, 

uvádíme kontakt na půjčovnu krojů. 

 

Michaela Moudrá 

Hodějice 59 

Slavkov u Brna 

Mobil: 607873398 

www:kroje.kvalitně.cz 

půjčovna.kroju@seznam.cz 

 

 



  

 

Vážení spoluobčané, 

Dne 15.4.2013 si připomínáme 68. výročí osvobození obce. 

Starší občané vzpomínají na rok 1945, kdy v neděli 15.dubna 

v dopoledních hodinách přijelo 52 tanků k Terezínskému dvoru. 

Vojáci pěchoty, kteří přijeli na tancích, přišli od  stohu u kobylské 

cesty do sklepů v naší obci a odpoledne přijela64. mechanizovaná 

brigáda s podporou pěchoty od Čejče, která Terezín osvobodila. 

        Během boje bylo zničeno 5 ruských tanků a 1 tank německý. 

V boji padlo 20 ruských vojáků, dalších 6 zemřelo v lazaretě,  který 

byl zřízen v domě č.p. 9,  kde v té době bydlela rodina 

Holešínských. Pochováni byli dne 19.dubna ve společném hrobě 

před domem č.p.9, kde do roku 1929 stávala zvonice. Od roku 

1942 byl v místech postaven kříž, který dnes máme přemístněn  na 

novém hřbitově.                                                                                                           

V roce 1946 byla těla padlých 

vojínů exhumována a ostatky 

uloženy do společného hrobu 

na památníku Hodonínského 

hřbitova,  spolu se všemi           

padlými vojíny  v okrese 

Hodonín.    

                                                                                     

Za pamětníky  

Bíza František 

 



  

Společenská kronika 
 

                                          ŽIVOTNÍ JUBILEA 

V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří za první polovinu roku 

oslavili své 65,70,75,80 narozeniny. 

Jubilanty starší 80.let uvádíme všechny. 

60 let      65 let 

Valentová Jarmila    Klíma Jaroslav 

Hanák Antonín    Němec Jaroslav 

Hoša Miroslav     Němcová Věra 

       Hrnčíř Miroslav 

70 let      75 let 

Fridrichová Marie    Skopalová Ludmila 

Bízová Marie 

80 let      81 let 

Jeřábková Františka   Zaviačičová Ludmila 

Ledahudcová Marie   Mayerová Marie 

Studýnka Leopold 

85 let      86 let 

Ambrosová Františka   Valentová Antonie 

87 let      88 let 

Hanák Josef     Bravencová Františka 

Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. 



  

 

                NAROZENÍ 

 

Ling Miky 

 

Rodičům přejeme, aby měli ze svých dětí jen radost. 

 

ZEMŘELÍ 

 

Mančík Josef                ročník 1939      zemřel     02.01.2013 

Hošová Bohumila       ročník 1940           zemřela  21.01.2013 

Stehlíková Ludmila          ročník 1943     zemřela   09.03.2013 

Bravenec Josef                 ročník 1942        zemřel    14.03.2013                 

 

 

 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 

 

 



  

Statistické údaje 
 

Počet částí obce: 1 

Katastrální výměra:   382 ha 

Počet obyvatel k 1.1.2013 – 412 

Evidence obyvatel k 30.4.2013 

Celkový počet : 409 obyvatel 

Přistěhováno : 8 obyvatel 

Odstěhováno: 8 obyvatel 

Zemřeli: 4 obyvatelé 

Narozen: 1 obyvatel 

Pobyt na ohlašovně: 17 obyvatel 

 

Změna úředních hodin 

 

Úřední hodiny platné od 1.7.2013 

pondělí                  ----               ---- 

úterý           ----            ----  

středa                   8:00  -  12:00  13:00 - 17:00  

čtvrtek                    ----        ----  

pátek                      ----              ---- 

sobota      --         --  

neděle      --         --  
 

 



  

Kontaktní a identifikační údaje 
 

Obec Terezín 

Terezín 78 

696 14 Čejč 

Tel.: +420 518 361 325 

E-mail: obec.terezin@seznam.cz 

IČ: 00488461 

Číslo účtu: 43-7079490277/0100 

ID schránky:   utwbj7t 

Adresa pro doručování : 

Obecní úřad Terezín, Terezín 78, 696 14 Čejč 

Elekronická adresa podatelny:obec.terezin@seznam.cz 

Další možnosti elektronické komunikace NEPŘIJÍMÁME ( CD, 

USB flesch, disketa aj.)  

 

ELEKTROWIN 

 
Projekty ELEKTROWINu přitahují stále více účastníků 

Aktivity směřující ke zkvalitňování systému zpětného odběru 

vysloužilých elektrozařízení a zvyšování množství vysbíraných 

spotřebičů doplňuje kolektivní systém ELEKTROWIN dílčími 

projekty. Ty slouží především k lepšímu informování veřejnosti, a 

to už od úrovně základních škol. Pravidlem také je, že se při jejich 

uskutečňování shromáždí další spotřebiče, které ELEKTROWIN 

předá zpracovatelům k recyklaci. 

 

mailto:obec.terezin@seznam.cz
mailto:obec.terezin@seznam.cz


  

Hasiči pomáhají sousedům 
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby nese název 
Recyklujte s hasiči. ELEKTROWIN v něm v roce 2011 vyzval ke 
spolupráci dobrovolné hasiče z celé České republiky. Do projektu 
se již zapojilo více než 650 sborů, jejich členové pomohli jen v roce 
2012 vysbírat téměř 1200 tun vysloužilých elektrozařízení. 
Více než polovina zapojených sborů působí v malých obcích do 500 
obyvatel. Právě ty nemívají vlastní sběrné dvory. Hasiči pomáhají 
svým sousedům tento handicap překlenout.  
Do projektu Recyklujte s hasiči se může kdykoliv přihlásit 
kterýkoliv sbor dobrovolných hasičů a nově i místní např. 
sportovní spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde působí, 
vyhlásit den a místo, kam lidé mohou předat nepotřebný 
spotřebič, a pak požádat kolektivní systém ELEKTROWIN o zajištění 
svozu. Ten se uskuteční do sedmi dnů po objednání. 
Za to organizátoři získají finanční odměnu. Hasiči ji nejčastěji 
využívají k organizování soutěží v oblasti hasičského sportu, 
pořádání kulturních akcí v obci, nebo k pořízení nového vybavení. 
Sboru dobrovolných hasičů v Doubravce peníze od ELEKTROWINu 
dokonce pomohly při pořízení zánovního hasičského automobilu. 
Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči je bezplatná 
infolinka 800 320 010, která funguje od pondělí do pátku od 8 
do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové adrese 
www.recyklujteshasici.cz. 
 
Recyklace pro děti a mládež 
Pro žáky základních a studenty středních škol je určen projekt 
Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Tento projekt usiluje o 
prohloubení znalostí nastupující mladé generace v oblasti třídění 
a recyklace odpadů a zároveň umožní dětem a mládeži získat 
osobní zkušenost se zpětným odběrem zejména drobných 
elektrozařízení a baterií. Členem školního recyklačního programu 
RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět!, se může bezplatně stát 
každá škola, jež má právní subjektivitu, a která se zaregistruje 

http://www.recyklujteshasici.cz/


  

prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách 
www.recyklohrani.cz. 
 
Ze „železné soboty“ je Železný týden 
K dalším úspěšným projektům ELEKTROWINu na podporu 

zpětného odběru patří například Železný týden. Tento projekt 

vloni již podruhé netradiční formou upozornil širokou veřejnost na 

pozitivní dopady recyklace elektrospotřebičů. 

Druhý ročník této celorepublikové akce, která navazuje na tradici 

„železných sobot“ a je určena zejména na podporu recyklace 

drobných elektrospotřebičů, odstartoval 17. září 2012 souběžně v 

Praze na náměstí Míru a na olomouckém Horním náměstí. Na tato 

dvě místa (a samozřejmě také na všechna ostatní místa zpětného 

odběru) lidé během zářijového Železného týdne odevzdali k 

recyklaci 680 tun starých spotřebičů. 

 
ZOO, Den Země i Majáles 
Již pátým rokem oceňuje ELEKTROWIN „bojovníky“ za recyklaci 

elektrospotřebičů volnou vstupenkou do některé z partnerských 

zoologických zahrad v rámci projektu S vysloužilci do ZOO. Loni 

akce proběhla v 11 zoologických zahradách po celé ČR. Návštěvníci 

ZOO při ní dohromady odevzdali přes tři tisíce kusů starých 

spotřebičů.Stánek ELEKTROWINu můžete potkat také při 

tradičních každoročních oslavách Dne Země. Jen v roce 2012 

navštívil 28 měst a obcí. 

ELEKTROWIN se podílí také na oslavách studentského svátku 

Majáles. Pokud loni návštěvníci těchto akcí v Praze, Brně a Hradci 

Králové přinesli na Majáles nefunkční elektrický spotřebič, obdrželi 

slevu na vstupné. Vybralo se při tom 417 kusů elektrospotřebičů. 

Podrobnosti o všech těchto projektech a akcích najdete na webu 

www.elektrowin.cz. 

http://www.recyklohrani.cz/
http://www.elektrowin.cz/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příspěvky do zpravodaje 
 

 

Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými 

příspěvky,  děkujeme.  

 

 
Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním 

svého jména v příštích vydáních zpravodaje, nechť to 

oznámí na Obecním úřadě, nebo redakci.  Ať už 

v souvislosti s významnými životními jubilei, nebo 

v napsaných článcích.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Za redakci : Ludmila Esterková, Antonín Hanák 
 
Pokud má někdo zájem přispět do dalšího zpravodaje svými 

příspěvky, může své příspěvky zasílat na e-mail: 

e.ludmilka@seznam.cz, nebo kontaktovat na tel. č. 607669919 
 

 

 

mailto:e.ludmilka@seznam.cz


  

Pozvánky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                            



  

                                        Přednáška pro veřejnost 
 

 

 

Elektronická e-aukce 

domácností Terezín 
 

Jak opravdu snížit energetické 

náklady! 

 
Téma 

Připravovaná elektronická e-aukce pro domácnosti 

Snížení nákladů na elektřinu a zemní plyn 
 

Termín: 15.7.2013 od 18:00 do 19:00,  
 
přednáška je ZDARMA 

 
Místo:  Info Centrum, Terezín 78 

 
Pořádá:  Terra Group Investment a.s.  (ww.terragroup.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Chvalabohu 

 

Chvala Bohu že sem sa narodil 

Že sem svojich mladých roků užil 

měl sem v světě enem ty jediné 

odešly mně nebudu mět jiné 

měl sem v světě enem ty jediné 

odešly mně nebudu mět jiné 

 

Kdyby nebe za peňáze bylo 

Málo by tam chudáku pobylo 

Ale nebe za peňáze není 

Tam je chuďák cisárovi rovný 

Ale nebe za peňáze není 

Tam je chuďák cisárovi rovný 

 

Ty člověče rozpomeň se na to 

Že si tady enem prach a bláto 

Až ty prídeš na súd Boha Pána 

Nepomóže ti výmluva žádna 

Až ty prídeš na súd Boha Pána 

Nepomóže ti výmluva žádna 

 

 
 
 
 


