
 

Terezínské 

Listy 

 
 

 

 

 

 

 

Zima/2013 
 



  

Slovo starosty 
 

 

Vážení spoluobčané, 

 Jako by to bylo včera, co jsme dočetli letní vydání 

zpravodaje a už držíme v rukou zimní. 

Přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou pro 

mnoho z nás nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba 

před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční chvíle 

křesťanských svátků příchodu Ježíše Krista, plných pohody, 

sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. 

Nedovolím si tedy Vám tu kouzelnou atmosféru zasněžené 

krajiny, jmelí, svíček a stromků příliš narušovat nějakými 

politickými záležitostmi. 

Zmíním se jen v kostce o tom, co zaznělo v letním vydání 

zpravodaje a lehce zhodnotím uplynulé druhé pololetí. 

Rok 2013 byl rokem bohatým na události, rok vysilující 

a náročnější o to, že každý z nás pocítil dopady negativního 

vývoje daňových povinností ve státě i v naší obci. Nedělám si 

iluze, že rok, na jehož prahu budeme za nedlouho stát, bude 

pro naši obec a Vás občany jednoduchý.  

Jsem však optimistickým realistou a věřím, že jestliže jsme si 

v uplynulých měsících a letech uvykli na jisté ztížené 

podmínky, dokážeme další výzvy zdolat snáze tak, aby nám 

zbylo více času a energie na všechno, co do našich životů 

vnáší radost a potěšení. 

Do redakční rady se zatím nikdo nepřihlásil. Volná místa 

mohou obsadit jak pamětníci, studenti, tak i kdokoli jiný, jenž 

chce obohatit toto společné dílo a věnovat něco svého pro 

ostatní. 



  

Mnozí zaznamenali, že před budovou obecního úřadu byly 

přistaveny nádoby na separovaný odpad. Jedná se 

o kontejnery, které obci bezplatně zapůjčila, respektive 

věnovala společnost Eko-Kom v rámci podpory třídění 

odpadu. Na místě, kde jsou v současnosti složeny, nebudou 

však trvale. Část bude přesunuta na nové sběrné místo 

u bývalého kulturního domu, část nahradí kontejnery 

zapůjčené společností Tespra Hodonín. Ať už u obecního 

úřadu, nebo před Fojtíkovým. 

V polovině příštího roku, nás pravděpodobně čeká také 

výrazná změna v odpadovém hospodářství. Mělo by se však 

jednat o změnu k lepšímu a pro občana také změnu 

příjemnější. Tímto tématem se ale budeme zabývat 

podrobněji v příštím vydání.  

Mezi nepatrnou událost lze zařadit výsadbu vánočního 

stromu před obecní úřad, která proběhla 13. listopadu. Zatím 

je strom necelé tři metry vysoký, ale za pár let určitě bude 

plnohodnotně sloužit svému účelu. 

Také se pořídilo doplňkové dopravní značení sloužící 

o informovanosti zákazu podomního prodeje, aby se nikdo 

nemohl vymlouvat, že tato informace mu není známa 

a obtěžovat občany nečestnými nabídkami a často 

nevhodnými smlouvami či předraženým zbožím. 

Opravilo se a doplnilo také osvětlení dominanty obce – 

kostela. V současnosti stavbu osvětluje 6 LED reflektorů 

o celkovém příkonu 240W. 

Je snahou také veřejné osvětlení udržovat v plném provozu. 

Vyměněna byla světla nejstarší, využívající ještě sodíkové 

výbojky o výkonu od 120W až po 400W u jedné, za světla 

s novější technologií, využívající výbojky 70W. Bohužel nelze 



  

vždy každé světlo hned opravit. Je především nutné, aby 

na obecní úřad dorazila zpráva, že dané světlo je 

porouchané. Postupně se snažíme monitorovat stav 

a opravu zajistit. Když však je provedena oprava 

poškozených světel a záhy na to, přestane svítit některé 

další, je to vždy časově náročnější, neboť samotná doprava 

je dražší než oprava jednoho světla. Proto je snahou 

opravovat více světel současně, nebo využít montážní 

plošinu po cestě do některé z okolních obcí. 

Rekonstrukci kanalizace stoky „C“ se podařilo zdárně 

dotáhnout do konce. Zbývá uhradit věcné břemeno 

za uložení vlastníkovi pozemku, jímž je Jihomoravský kraj. 

Stavební část byla 100% proplacena z Ministerstva životního 

prostředí. Část administrativní pak byla k tíži obecnímu 

rozpočtu.  

Stejně jako úprava části povrchu na cestě pod hřbitovem, 

nebo na cestě do vinohradů. Žádná z těchto akcí nebyla 

v plánu práce obce. Jelikož však faktický stav věci činil 

občanům nemalé potíže, bylo třeba alespoň částečně tyto 

potíže odstranit a vzniklé situace řešit.   

V příštím roce bychom se chtěli zaměřit především na cestu 

pod sklepy a na opravu hřbitovní zdi. Vše ale bude závislé na 

vypsaných dotačních titulech. 

Možná nás čeká také revitalizace zeleně v obci. Jde 

o projekt, který ležel dlouho „v šuplíku“. Byl však doplněn, 

aktualizován a při poslední příležitosti k získání dotace ze 

státního fondu životního prostředí, podán ke schválení. 

Dotýká se okolí celé hlavní ulice včetně hřbitova, kostela 

a areálu hřiště. Především jde o obnovu zeleně po 

rekonstrukci kanalizace. Z důvodu nevyřešených 

majetkových vztahů a zdlouhavosti celého procesu, byl  



  

pozemek od obchodu pana Opluštila po bývalou budovu 

kulturního domu z akce vyřazen. 

I tak ale podnět nezůstal stranou a s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových bylo vyvoláno 

jednání k řešení dané majetkoprávní situace. Věřím, že se 

podaří věc vyřešit ku prospěchu obce a zdejších občanů. 

Splátky návratné finanční výpomoci a vratky dotace, které 

v letošním roce činily 1.300 tis. se podařily v termínu uhradit. 

Zastupitelstvo obce sice schválilo podporu místních spolků, 

ale stav rozpočtu tomu zatím nepřeje. Možnost nám ukáže 

až poslední daňový příjem těsně před Vánocemi. 

V každém případě můžeme konstatovat jistou úlevu, že se 

nám podaří i přes veškeré aktivity v průřezu celého roku 

úspěšně překlenout rok 2013. Byť s nulovým zůstatkem. 

Je třeba se však zamyslet nad vytvářením tzv. rezervního 

fondu, neboť těžké časy nás ještě čekají. Zatímco splátky do 

státního rozpočtu v letošním roce činili 1.300 tis. Kč, budou 

se postupně zvyšovat až na hodnotu 1.800.000,- Kč ročně. 

Přitom může jít až o polovinu obecního rozpočtu. 

O tomto svátečním čase je přece jenom důležitější něco 

jiného. Je to příležitost se na chvíli zastavit, zamyslet, 

zavzpomínat. Je to doba na to, být se svojí rodinou 

V době Vánoc mají většinou lidé k sobě blíž a chovají se 

ohleduplněji. Přál bych si, a přeji to také Vám, aby nám všem 

tyto ušlechtilé lidské vlastnosti vydržely po celý následující 

rok. 

Zanedlouho budeme stát na prahu roku 2014 a tedy i před 

rozhodováním, jak zachovat a dále zlepšit fungování obce, 



  

jejího úřadu, kam směřovat další rozvoj, co opravit a vylepšit 

a to vše s omezeným množstvím finančních prostředků. 

Věřím, že rozhodnutí zastupitelstva a podněty spoluobčanů 

budou směřovat k prospěchu naší obce a jejích občanů. 

 

Krásný Vánoční strom před Obecním úřadem, který jsme si 

mohli 1. neděli adventní společně rozsvítit, věnovala obci 

rodina Bayerova. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, aby 

se vánoční atmosféra vytvořila také u nás v Terezíně. Pokud 

si, vážení občané, ozdobíte vaše domy nebo předzahrádky 

pěknou výzdobou, zcela bezpochyby to přispěje ke koloritu 

Vánoc v naší obci. 

 

Přeji Vám, milí občané, šťastně prožité vánoční svátky, 

strávené v kruhu nejbližších přátel a pokoj ve vašich 

rodinách. Ať vám rok 2014 přinese hojnost zdraví, štěstí 

a spokojenost v osobním i pracovním životě." 

Již staří Římané končili své listiny dovětkem Q.B.F.F.F.S. 

Také já Vám tedy do nového roku 2014 přeji: „Ať je to dobré, 

šťastné, zdárné a blažené.“ 

 

 

Ing. Antonín Hanák 

Starosta obce 

 

 

 
 



  

Ze světa včel 
 

Včela patří do říše – živočichové, kmen – členovci, třída – 

hmyz, řád – blanokřídlí. Na světě je mnoho druhů včel 

lišících se velikostí, způsobem stavby plástů geografickou 

příslušností apod. 

U nás je chována včela medonosná. Tento druh vznikl 

pravděpodobně extrémní geografickou izolací od mateřské 

populace včely východní a to v době evolučně „nedávné“  - 

asi před 10 000 lety. Včely, ale i ostatní živočichové včetně 

člověka mají příbytky hlavně ze dvou důvodů. Jedním je 

ochrana před nepřízní počasí, zejména větrem, deštěm a 

v chladnějších zeměpisných šířkách i před chladem 

a sněhem. Druhým důvodem je ochrana před vetřelci a 

nepřáteli. 

Základem včelího příbytku jsou svisle stavěné plásty 

z vosku. Ten včely vyrábí z vlastního těla tvorbou malých 

šupinek, ze kterých slepují neobyčejně přesně šestihranné 

buňky. Buňky jsou na obou stranách plástu. Je jich kolem 

400 na dm2. Slouží k výchově nové populace od položení 

vajíčka matkou přes larvu a kuklu, ale jsou i malými spížemi 

pro uchování bílkovinné potravy  - pylu a sacharózy – medu.  

Včely bez „domova“ 

Když včelí roj uletí, posadí se na větev a včely pátračky 

hledají vhodné místo, kde by se mohly usadit. Většinou se 

usadí v dutině stromu, kde mají šanci přežít. Uprostřed 

chumáče je matka, která při kladení vajíček potřebuje stálou 

teplotu 36 stupňů Celsia. Včely kolem ní zajišťují 

termoregulaci. Okolo matky stále zůstávají mladé včely, které 

se o ni starají a krmí ji. Matka naklade až tři tisíce vajíček 

denně.“ 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=70869&idc=1502115&ids=6441&idp=68043&url=http%3A%2F%2Fporsche-brno.takeit.cz%2Fprodukt%2Faudi-a1-8542461


  

V teplých oblastech včely často staví svůj domov na různých 

místech, někdy i v korunách stromů. Tam plásty nejsou nijak 

chráněny. (Jinak je to u vos a sršňů, kteří chrání své hnízdo 

vnějším obalem. Materiálem není vosk, ale částečky 

rostlinného původu, ze kterých pomocí slin slepují hnízdo. 

Plásty staví ve vodorovné poloze s buňkami ze spodní strany 

a vytváří několik pater. Přístup do hnízda je zespodu. Hnízdo 

sršňů může výjimečně dosáhnout až jednoho metru.) 

V chladnějších oblastech využívají včely ke svému příbytku 

různé dutiny, převážně ve stromech. V současných 

kulturních lesích takovouto příležitost nemají, a pokud se 

usadí v lese, tak během zimy většinou uhynou. Možná jste 

se i vy setkali s případem, kdy se včely nastěhovaly do 

nějaké dutiny v domě či jiném stavení. Co s nimi? Tady je  

rada obtížná. Veterinární předpisy přikazují, že každé 

včelstvo či roj neznámého původu je nutné utratit. Důvodem 

je možnost šíření nebezpečných nákaz, zejména moru 

včelího plodu, který není sice pro člověka nebezpečný, ale 

likviduje nakažená včelstva. Proto se při jeho výskytu u nás 

zatím používá nejdrastičtější způsob – spálení celého 

stanoviště, kde se mor včelího plodu zjistil a to včetně úlů a 

včelařských potřeb. Likvidace včel, které se usadí na 

nevhodném místě bývá většinou obtížná. Likvidaci mohou 

provést hasiči. Ti mají pro to výbavu, ale požadují za tuto 

práci úhradu. Pomoci alespoň radou může včelař. Závisí to 

však případ od případu. Tam, kde nehrozí vznik požáru, lze 

použít sirné knoty, jejichž zapálení vznikají výpary, které 

včely, ale i jiný hmyz usmrtí. Je vhodné vyčkat do večera, 

kdy včely již nelétají, použít daný přípravek a vletový otvor 

uzavřít. V případě, že se jedná o vosy či sršně, je dobré 

počkat do zimy, kdy přezimuje pouze matka mimo toto 

hnízdo a příbytek zlikvidovat.  



  

V.Židlický – LIDÉ, KROJE, TRADICE 
 

Po obrázkové publikaci „Kyjovsko“, která vyšla v červenci 

roku 2011  vydal letos v listopadu Vladimír Židlický publikaci 

krojů Podluží a  dalších částí Moravského Slovácka a také 

část krojového okrsku mutěnsko - hovoranského, která do 

první publikace zahrnuta nebyla. Proto letos v květnu 

proběhlo i v naší obci focení do této publikace, kterou nelze 

chápat jako krojovou normu, ale jako obrázkový dokument 

pro diskuse pro korekci nepůvodních prvků. Publikace je  

krásnou kronikou, v níž budou moci další generace 

identifikovat své předky a spřízněné rodiny. 

 

 

 

 

 

 



  

Pranostiky - zima“ 
Prosinec 

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. 

Jaký 

prosinec, 

takové jaro. 

Jaký 

prosinec - 

takový 

červen. 

Když v 

prosinci 

mrzne a 

sněží, 

úrodný rok 

na to běží.  

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí. 

6. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu. 
13. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len. 
16. O svaté Albíně schovej se do síně. 
17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru. 
21. O svatém Tomáši meluzína straší. 
23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 
24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. 
25. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. 
26. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.. 
28. Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští 
léto brambory. 
31. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. 
 

 

 



  

Leden 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

V lednu málo vody -                        

mnoho vína, mnoho   

vody - málo vína. 

 

Když v lednu hrom se 

ozve, hojnost vína je v 

očekávání. 

Když roste tráva v lednu, 

roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Holomrazy - úrody vrazi. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti. 

 

Únor 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom 

bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen. 

Co si únor zazelená-březen si hájí; co si duben 

zazelená-květen mu to spálí. 
 



  

 

 

 

 

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



  



  



  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

                                          ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 

V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří za druhou polovinu roku 

oslavili své 60, 65,70,75,80 narozeniny. 

Jubilanty starší 80.let uvádíme všechny. 

60 let            65 let 

Dufková Věra      Navrátilová Zdenka 

Hanáková Ladislava      Bravencová Anežka 

Slusarová Anděla 

Klímová Jarmila 

70 let        75 let 

Bravencová Františka     Perná Marie 

80 let        81 let 

Ambrozová Marie                                   Grietsch Milán 

Studýnková Marie      Hradil Josef 

             Fojtíková Bohumila 

82 let       83 let 

Horychová Marie      Prachařová Anna 

Bíza František       Dufková Věra 

Valentová Božena 

Trnková Božena 

Němcová Františka 

Společenská kronika 



  

86 let       88 let 

Dufková Růžena      Skopalová Štěpánka 

Hošová Marie 

Košová Anna 

90 let       97 let  

Valentová Štěpánka     Bravencová Barbora  

 

DIAMANTOVOU SVATBU  oslavili manželé Studýnkovi.  

 

 

 

 

       NAROZENÍ 

 

   

   Kostiha Ryan     narozen    19.8.2013 

   Rozínková Michaela  narozena  25.10.2013 

   Kostiha Dan      narozen    5.11.2013 

                           

                                   Rodičům přejeme, aby měli ze svých dětí jen radost. 

 

 

 

 

 



  

                                                           

                                                                    ZEMŘELÍ 

 

Ledahudec  František   ročník 1931   zemřel   21.5.2013 

Valentová Věra    ročník 1923   zemřela   5.6.2013 

Hradil Jan      ročník 1936   zemřel     4.9.2013 

Parči Milan    ročník 1953    zemřel     9.9.2013 

Němec Jaroslav     ročník 1942     zemřel    27.9.2013    

Hanák  Josef                            ročník 1926    zemřel  30.11.2013 

 

  

             

                   Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Na sběrná místa to máme čím dál blíž 

Opakované průzkumy znovu a znovu potvrzují, jak důležitá je 

pro úspěšné fungování systému zpětného odběru 

vysloužilých spotřebičů kvalitní a dostatečně hustá síť 

sběrných míst.  

ELEKTROWIN ji ve spolupráci se svými partnery, především 

městy a obcemi, buduje už od roku 2005. V současnosti tuto 

síť tvoří více než 11 000 míst zpětného odběru. 

Její páteř představuje 1500 sběrných míst v 1100 městech a 

obcích. Je do ní zapojeno také 3800 obcí v rámci mobilních 

svozů. S ELEKTROWINem spolupracuje více než 650 sborů 

dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči, 

3000 škol v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si 

svět a 2300 provozoven posledních prodejců. Síť doplňuje 

několik stovek neveřejných míst. 

Proč vyřazujeme spotřebiče? 

Nejčastějším důvodem, proč se tuzemské domácnosti 

rozhodnou vyřadit starý spotřebič, je jeho porucha. Podle 

zmiňovaných průzkumů se z tohoto důvodu ocitne ve 

zpětném odběru 100 % sušiček a 76 % kuchyňských robotů 

nebo mixérů. 

Dalšími důvody bývají zastaralý design a nedostatečná 

funkčnost. To však platí spíše o telekomunikačních 

zařízeních a počítačové technice. 

Důvodem pro to, rozloučit se se starým spotřebičem, je čím 

dál častěji i vysoká spotřeba elektrické energie. Ta 

Elektrowin 



  

spotřebitele motivuje k vyřazení 19 % lednic a 15 % 

vysavačů. 

Sběr usnadňují speciální prostředky 

ELEKTROWIN na základě dlouholetých zkušeností 

s budováním systému zpětného odběru elektrozařízení 

postupně vyvinul několik typů speciálních sběrných 

prostředků, jejichž úkolem je usnadnit odevzdání starých 

spotřebičů, ochránit je před neodbornou a nelegální 

manipulací a učinit jejich cestu ke zpracovatelům co nejvíc 

přímočarou. 

Od roku 2010 tak bylo na sběrné dvory a další místa 

umístěno 600 WINTEJNERů, velkokapacitních 

uzamykatelných kontejnerů. Jen za loňský rok se s jejich 

pomocí vysbíralo 4890 tun chlazení a 3046 tun malých a 

velkých spotřebičů, které se ve WINTEJNERech pro 

usnadnění manipulace umisťují do prostor oddělených 

přepážkou.   

Obce bez sběrného dvora zase rády a často využívají 

Putující kontejner. Ten pomáhá zbavit se snadno a 

ekologicky vysloužilého elektrozařízení už čtyři roky. Díky 

němu se tak podařilo zrecyklovat na 900 tun již nepotřebných 

elektrozařízení, z nichž by mnohá nejspíš skončila 

v popelnici a zatížila tak obecní rozpočty na likvidaci 

komunálního odpadu. Nejvíce napilno mívá Putující 

kontejner v době tradičního jarního a podzimního úklidu. 

Obec, která využívá Putující kontejner, navíc nejen ušetří za 

komunální odpad, ale ještě získá finanční odměnu. V jaké 

výši, to závisí na počtu obyvatel a na výtěžnosti 

elektroodpadu v přepočtu vybraného množství na jednoho 

obyvatele.  



  

Vedle kontejnerů na sklo, papír nebo plasty se čím dál častěji 

objevují malé červené kontejnery na drobné spotřebiče. 

Města a obce je pro větší pohodlí svých obyvatel pořizují 

rovněž ve spolupráci s ELEKTROWINem. 

Právě malé spotřebiče až dosud nejčastěji končily ve 

„směsce“. Vážit kvůli nim cestu do nejbližšího sběrného 

dvora se nechtělo každému, trpělivost čekat na mobilní svoz 

také neměli všichni, kdo jinak recyklují více méně poctivě. 

Pouze 25 % z těchto malých spotřebičů se tak donedávna 

dostalo na místa k tomu určená. 

I díky malým červeným kontejnerům, kterých už 

ELEKTROWIN instaloval na 300, se neustále zkracuje  

vzdálenost, na jakou musejí ekologicky uvažující obyvatelé 

ČR dopravit spotřebič po skončení jeho životnosti. Vůbec 

nejlépe jsou na tom v Pardubickém kraji, kde to mají z 

domova na nejbližší místo zpětného odběru jen 2880 metrů. 

To je o celých 1100 metrů blíž než celorepublikový průměr. 

Loňskou novinkou pak je MINIWIN. Pilotní projekt pod tímto 

názvem spustil ELEKTROWIN na jaře roku 2012. Na 

vybraná místa zpětného odběru umístil speciální kontejnery 

zcela nového typu.  Usnadňují zpětný odběr malých 

spotřebičů a tím také zlepšují jeho výsledky. 

ELEKTROWIN zahájil testování kontejnerů umístěním 22 

kusů. Tyto MINIWINy navrhli tři různí výrobci, kteří nabídli 

odlišná technická řešení. Kontejnery byly umístěny na 

sběrných dvorech i u prodejců elektra.  

MINIWINy pomohou snáze soustředit a také chránit malé 

spotřebiče na těch sběrných místech, jejichž velikost 

neumožňuje umístit velkoobjemový WINTEJNER. Umístění 



  

MINIWINu na sběrném dvoře ulehčí práci zejména obsluze, 

pro niž odpadne nutná manipulace s drobnými spotřebiči. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vánoční zamyšlení 2013 

Každým rokem o vánocích slavíme příchod Spasitele na svět 
- narozeniny Ježíše Krista. Letos jsem měl možnost díky 
štědrosti farnosti navštívit stát Izrael a přímo v městě 
Betlémě, Kristově rodišti, jsem byl ubytován. 

Silně na mě zapůsobilo navštívení míst, kde působil Ježíš 
Kristus i soužití třech významných náboženských komunit 
vedle sebe. Město Jeruzalém patří do státu Izrael, je v něm 
většina Židů, v menšině jsou Muslimové a Křesťané. 
Sousední Betlém však už patří do Palestiny, kde je většina 
Muslimů, v menšině jsou Židé a Křesťané. 

Co se týká přírody, zpočátku mi připadalo, že je Izrael samé 
kamení, písek a prach. Pokud jsme však nechali za sebou 
Judskou poušť, objevily se nížiny kolem Středozemního 
moře a kolem řeky Jordánu, které jsou velmi krásné a 
úrodné. Však se tam pěstuje většina místního ovoce, 
zeleniny a překrásných rozličných květin. 

Některým lidem u nás, zvláště ve městech vadí vyzvánění 
kostelních zvonů. V Betlémě se muslimské modlitby ozývaly 
z mešity přes tlampače 3x přes den a 2x v noci. Židovská 
památná místa, např. Zeď nářků, mohli na vyhrazeném místě 
navštívit pouze muži s pokrývkou na hlavě – jarmulkou, ženy 
se mohly přiblížit ke chrámové zdi až vedle hlavního místa 
modliteb. Na muslimská památná místa, např. Skalní chrám, 
křesťané sice mohou přijít, ale jakékoliv křesťanské znaky 
(křížek, bible apod.) musí být skryty, jinak je to bráno jako 
provokace. Do všech těchto míst byly při vstupu přísné 
bezpečnostní kontroly a my jsme nemohli mít u sebe nic 
kovového. 

Po čase jsme si zvykli na přísné kontroly vojáků a vojaček se 
samopaly. Muži mají v Izraeli tříletou povinnou vojenskou 
službu, ženy „pouze“ dvouletou. Na vojnu chodí muži a ženy 
po ukončení střední školy. Po ukončení vojenské služby 
mohou pokračovat dále ve studiu na vysokých školách. 



  

V Izraeli nikdo nepochybuje o tom, že Ježíš Kristus skutečně 
existoval. Stal se člověkem, aby vykoupil všechny lidi světa. 
Tohle jsem ve Sv. zemi mohl vnímat intenzivně, když jsem 
se setkával se třemi náboženskými kulturami. 

Ortodoxní Židé však stále mají Ježíše Krista za podvodníka, 
který se vydával za Božího Syna. Muslimové považují Ježíše 
Krista za jednoho z Božích proroků. 

Významná křesťanská poutní místa, např. bazilika Narození 
Ježíše Krista v Betlémě nebo chrám Božího hrobu v 
Jeruzalémě spravují křesťanské pravoslavné církve. Na 
těchto místech jsme mohli vidět mnohé ikony a bohatou 
výzdobu, to samozřejmě patří k pravoslavné kultuře. 

V jednom izraelském městě vznikl zajímavý projekt – 
společná škola pro děti židovské i muslimské a ty děti se 
spolu přátelí. Učí se tam židovskou i muslimskou kulturu. Kéž 
je to vzorem i pro nás, abychom se dobře snášeli, mysleli na 
druhé a byli na sebe dobří nejen o vánocích. 

           

           P. Milan Těžký – farář 

 

 



  

Modlitba naší rodiny 

Dobrý Bože, náš Otče, 

Tys o nás věděl dřív, než jsme se narodili. 

Tys chtěl, abychom patřili do jedné rodiny. 

Pomáhej nám, abychom se měli rádi, 

navzájem si pomáhali a odpouštěli. 

Ať jsme k sobě navzájem pozorní, 

a ať nás spojuje vzájemná láska, 

abys mohl být stále uprostřed nás. 

Ať se nepřestáváme mít rádi, 

ať společně neseme všechno dobré i zlé. 

Ať všechno přijímáme s vděčností: od Tebe i od druhých. 

Ukaž nám, jak můžeme pomáhat nemocným, osamělým a 
starým lidem. 

Žehnej i ostatním rodinám v naší farnosti, potěš zarmoucené, 

zůstávej s námi se všemi svou milostí, dobrotou, svým 
slovem i požehnáním. 

Panno Maria, svěřujeme se do Tvé mateřské ochrany. 

Přimlouvej se za nás ve všech našich potřebách. 

 

 

Mons. Jiří Mikulášek        

 



  

Den otevřených sklepů 2013  

 

Hlavní akce Terezínských vinařů, Den otevřených sklepů, se 
letos uskutečnila 6. července. Proběhl nezbytný úklid ve 
sklepních uličkách, upravila se komunikace před sklepy ve 
vrchním řádku. V areálu Na písečňáku byly postaveny stany 
a rozmístněny lavice se stoly. Příprava probíhala ve 
spolupráci s hodovou chasou a spolkem Přátel dobré 
zábavy, kteří pořádali páteční hodovou diskotéku a nedělní 
zábavu. 

V sobotu ráno už na vinaře čekal žebřiňák pana Iše, který je 
vyvezl po dědině. Po návratu pod sklepy už nezbývalo moc 
času na zavdávání. Po 12té hodině začali do areálu proudit 
návštěvníci. Letos se pochlubilo svými víny 13 vinařů, kteří 
nabízeli k ochutnání celkem 94 vzorků vín. Kvalita vín byla, 
až na malé výjimky, návštěvníky hodnocena velmi kladně. 
Oblíbené byly hlavně bílé odrůdy. Potvrdil se tak dlouhodobý 
trend, který v lepším případě výrobce zamrzí, ale spíše 
značně komplikuje život daleko menším odbytem vína 
červeného. Při výsadbě vinohradu musí vinař odhadnout 
vývoj spotřeby na několik desítek let dopředu, což je 
nemožné. Faktem je, že poměrově je zejména v našich 
starších vinicích modrá odrůda zastoupena silněji. Výrobou 
růžovích vín a klaretů je možno do určité míry tento nepoměr 
vyrovnat. Musíme doufat, že se situace za čas obrátí, a 
kvalitou propagovat moravská červená vína. 

Pod sklepy se o zábavu postaral mužský pěvecký sbor ze 
Šardic. Večer se degustace vín přesunula na písečňák. 
Večerní dění zahájili svým zpěvem vinaři, za vydatné pomoci 
pěvců ze Šardic a doprovodu cimbálové muziky Rubáš z 
Buchlovic. Ta se pak postarala o skvělou zábavu po zbytek 
večera. V neděli se vinaři tradičně zúčastnili hodového 
průvodu. 



  

Děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům a příznivcům 
dobrého vína za účast. Poděkování patří i spolku Přátel 
dobré zábavy, terezovské chase a panu Išovi z Výcvikové 
stáje Terezovský dvůr za spolupráci při přípravě a konání 
celé akce. Příští Den otevřených sklepů v Terezíně se bude 
konat 5.7.2014. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Vítězslav Vrba 

člen Spolku Terezínských vinařů, o.s.                                                                 

www.vinariterezin.cz 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Terezovské hody 2013 

Tak i letos máme po hodech. Vyšlo nám počasí, tak jak jsme 
si přáli a podle veselé nálady účastníků hodů se akce 
vydařila. Na začátku roku  to vypadalo, že celý rok bude 
pršet a hody ani nebudou. Potom zase nebyl stárek, který 
musel stárkovství odříct ze zdravotních důvodů. Ale nakonec 
se v červnu počasí umoudřilo a byl zvolen nový stárek. Tak 
nám nic nebránilo, hody uskutečnit. V sobotu 20. června v 8 
hodin ráno vyjela chasa pro hodovou máj. V rozjařené 
náladě ji přivezli „Pod humna“ a dali se do čištění. Někteří se 
činili více, ti unavenější jen radili, ale máj i májky byly 
očištěny a přichystány na hody. A aby se nerozeschly, tak je 
stárka chodila poctivě zalévat. 

Jak je poslední roky zvykem, vydala se 14 dní před hody 
krojovaná chasa dům od domu a zvala všechny občany na 
hody. Bylo krásné slunečné odpoledne, do kroku vyhrával 
obecní rozhlas a před domy seděli, nejen, tetičky a vyhlížely 
mladé. Mně se v tu chvíli oživily vzpomínky na dobu, kdy to 
bylo běžné, že se v neděli odpoledne sedělo na lavečkách, 
které byly téměř před každým domem a besedovalo se. 
Nebo se chodilo na procházku. Teď jsou všichni doma 
schovaní, dívají se radši na televizi a nikomu se nikam 
nechce. Místo toho, aby vyšli ven a užívali si slunečné dny, 
kterých je čím dál míň. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli finančními dary 
–jenž pomohly pokrýt nemalé náklady na organizaci hodů, 
ale také úsměvem a nadšením, že se mladí vracejí k 
tradicím. 

A protože se blížil konec školního roku a tím i samotné hody, 
rozjely se přípravy naplno.Úklid areálu, tvorba sól, výzdoba a 
spoustu dalších věcí nezbytných pro hladký průběh akce. 

V pátek 5. července odpoledne bylo vše přichystané a hody 
mohly začít. V šest hodin se podařilo za velkého aplausu 
postavit nazdobenou hodovou máj a začalo se hodovat. 



  

Večer se mohli všichni rozvlnit v rytmu známých hitů, které 
pouštěl DJ Mates.V sobotu místní Spolek terezínských 
vinařů opět po roce otevřel své sklepy pro veřejnost a 
účastníci mohli kráčet a zpívat si spolu s mužským sborem 
ze Šardic, nebo s chasou a ochutnávat dobré vína z Moravy. 
Večer se všichni příznivci vína sešli u cimbálu , mohli si 
zazpívat a zatančit s CM z Buchlovic. Zatímco někteří se 
veselili u cimbálu, jiní se začali připravovat na hodovou 
neděli.Přichystat kroje, pohoštění a aby vše bylo tak jak má 
být. 

Po krátké noci jsme šli do našeho kostelíka na mši sv., která 
byla sloužena za všechny obyvatele Terezína.. a po 
svátečním obědě začaly maminky a babičky chystat kroje. 
Ve tři hodiny jsem se už všichni sešli před kostelem, 
abychom se s terezovským stárkem Jaroslavem Bayerem 
vydali za doprovodu dechové hudby Vinařinky z Čejkovic pro 
terezovskou stárku Pavlínu Bayerovou. Průvod uzavírali 
terezínští vinaři a ženáči. Všichni společně s chasou 
zazpívali před stárčiným sloku písničky a stárka po slovech 
„klobůček mu podaj a vínečka zavdaj“ vyšla z domu a 
nasadila stárkovi klobůček nazdobený pavími péry a 
pentličkami. Potom jsme se vydali na Obecní úřad, kde 
stárek požádal pana starostu o hodové právo a slíbil i za 
chasu dodržet všechny podmínky, které převzetí hodového 
práva obnáší. Po krátké zastávce a malém osvěžení u 
Hostince u Fridrichů se průvod vydal „ pod zelené“. K večeru 
přijela přespolní chasa z Hovoran, Čejkovic a Kobylí. A 
tancovalo se, zpívalo, veselo bylo… 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do 
příprav, stárkovi ,stárce, chase, rodičům a babičkám za 
nachystání krojů, Radku Hošovi za dovoz máji, Spolku 
Terezínských vinařů za spolupráci. Prostě všem kteří se 
podíleli na zdárném průběhu akce, a hlavně všem 
účastníkům, kteří hody podpořili svoji účastí. 

                    Ludmila Esterková - Přátelé dobré zábavy, o.s 



  

                                                      

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

Ohlédnutí za terezínskýma hodama 

 

Hody bývaly odjakživa záležitostí svobodné chasy a 
stárků.Byl to jakýsi tradiční nepsaný zákon.Nová doba však 
učí nás dívat se na vžitou tradici poněkud jinak.Zcela právem 
se žádá,aby hody nebyly záležitostí jen svobodné chasy-
mládeže-stárků,ale aby se na hodech podílela celá 
obec,téměř každý občan,všechny spolky a to jak zábavou,tak 
užitkem. 

Také náš kroj si zaslouží obdiv a úctu,musíme být na něj 
pyšní a hrdí,nesmí ležet ladem ve skříních,jak mladí i starší 
by jej s láskou při všech slavnostech měli oblékat. 

Vždy nadnesenými slovy se vyjadřuje o našem kroji městský 
člověk,každý návštěvník i zahraniční host.Učme naši mládež 
lásce k našemu nádhernému kroji. 

Terezínská chaso s mládeží děkujeme vám za udržování 
tradice v pořádání hodů,za to,že můžeme na vás stále 
obdivovat nádheru našeho kroje a krojovaným za prezentaci 
naší malé dědiny na hodech v okolních obcí.Právem vám 
patří poděkování za obětování vašeho volného času a 
hlavně práci a činnosti související při pořádání hodů.Na 
rozdíl od jiných obcí,kde pro pořádání hodů mají příznivější 
podmínky,vybudované zázemí(sociální zařízení,stoly a lavice 
se nemusí dovážet,vybudované stabilní podium,stavění 
stanů a mnoho dalšího),na vás je s přípravou hodů této 
práce až dost.Jistě bez všech těchto prací by nebylo možné 
hody uskutečnit,ale poznáváme,že vše děláte s radostí,neboť 
na hody se těšíte. 

Poděkování patří i těm starším spoluobčanům,členům 
sdružení Přátelé dobré zábavy, spolku vinařů a všem,kteří 
vypomohli při pořádání hodů. 

 



  

Je potřeba také říci,že podnět na znovuzrození,obnovení 
tradice pořádat krojované hody dal před pěti lety současný 
starosta obce Ing.Antonín Hanák a tuto tradici převzali a 
snaží se udržovat manželé Esterkovi a o.s.Přátelé dobré 
zábavy.I jim všem patří velké poděkování a také i Pavlu 
Skopalovi ml.za jeho vytrvalost v předcházejícím „letitém 
stárkování“.I letošní hody potvrdily,že v Terezíně se kulturně 
žije,účast byla v celku dobrá a počasí v průběhu hodů také 
přálo.Poděkování patří také všem,kteří se hodů 
zúčastnili,nebo je jinak podpořili.Nezbývá,než se těšit a 
obdivovat náš kroj na naší mládeži,na další setkání se všemi 
spoluobčany pod májů a přát si,aby se i další ročníky hodů 
vydařily. 

Zvláštní poděkování patří především: 

* krojované chase a mládeži bez kterých by hody nemohly 
být 

* maminkám,tetičkám,babičkám,prababičkám za přípravu 
krojů 

* panu Esterkovi za zajištění májí 

* všem,kteří pomáhali při stavění máje 

* všem,kteří zajišťovali bufet a vybírali vstupné 

* vinařům,kteří darovali k hodům víno a zúčastnili se 
hodového průvodu 

* všem,kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na průběhu 
hodů 

* spoluobčanům,kteří doprovodili krojované a byli přítomni 
pod májů 

Tradice praví: bez každoročních hodů není dobréj dědiny. 

Jaroslav Němec 



  

Vzpomínáte?  Bylo napsáno o nás v tisku 

11.11.1975 – Silvestr se hlásí. 

Hodonínsko se nebojí uctít si – díky typické a tradiční 
slovácké pohostinnosti obyvatel tohoto malebného kouta 
Jihomoravského kraje jakéhokoliv hosta,který,jak je zvykem 
říkat,v dobrém přichází.Pocítili to na sobě také členové 
folkloristického souboru BROLN z Brna,primáš 
L.Hovorka,zpěvák J.Černý z Břeclavi i herec 
M.Horníček,kteří přišli svými písněmi,muzikou a vytříbeným 
humorem pobavit do Terezína družstevníky z JZD Sovětské 
armády v Čejči a přitom natáčet pořad pro silvestrovské 
televizní vysílání. 

7.12.1976 – Společenský večer 

s Mikulášskou nadílkou se uskutečnil od 18,00 hodin v sále 
Závodu veřejného stravování v Terezíně.Hrála hudba L-club 
Dubňany,návštěvníci měli připravenou bohatou tombolu. 

10.4.1977 – IV.místní výstavu vín 

zažil Kulturní dům v Terezíně. Návštěvníkům bylo nabízeno 
na 316 vzorků vín. 

7.3.1979 Josefská zábava, 

tuto organizoval Český svaz žen v Terezíně od 19,00 hodin v 
místním Kulturním domě. 

Vstupné bylo 7,-Kč,zajištěno bylo občerstvení i 
tombola.Hrála hudba OÚNZ Hodonín pod vedením F.Pešla. 

7.10.1979 – Jubileum knihovny. 

V rámci 60.výročí založení okresní knihovny v Hodoníně se 
uskutečnilo v Galerii výtvarného umění slavnostní aktiv s 
bohatým celodenním programem,včetně exkurze do vzorné 
lidové knihovny v Terezíně. 



  

3.7.1982 – Jubileum kopané v Terezíně. 

Sokol Terezín pozval své příznivce a bývalé spoluhráče na 
oslavy 40 let trvání oddílu kopané. 

Ve 14,00 hodin byla slavnostní schůze,v 17,00 hodin 
fotbalová utkání,v 19,00 hodin večeře u táboráku a ve 20,00 
hodin hodová zábava,která pokračovala ještě druhý den. 

4.7.1982 – Zasloužená pochvala. 

Terezínští nás mile překvapili.Bylo to všechno moc pěkné,ta 
veselá nálada,ta správná domácká atmosféra a i to slunečné 
počasí nám ke všemu pěkně přispělo.Moc se nám u vás 
líbilo a za rok přijedeme určitě zase.To byla slova Antonína 
Zahnaše,vedoucího SZK Šardičan,jinak výborného 
klarinetisty.Takto upřímně byly charakterizovány slovácké 
hody v Terezíně,které se v této malebné obci okresu 
uskutečnily.Pořadatelé byli na oplátku zase velmi rádi,že se 
dechovému orchestru SZK Šardičan v Terezíně líbilo,protože 
právě pěkná slova je povzbudila do další tvořivé práci. 

8.8.1982 – Memoriál v Terezíně. 

Sokol Terezín uspořádal turnaj kopané v upomínku tragické 
smrti bývalého spoluhráče Stanislava Hoše.Zúčastnili se 
Baník Hovorany,Družst.Starý Poddvorov,Pozemní stavby 
Hodonín a domácí.Finále : Hovorany – Terezín 3 : 3,domácí 
udrželi nerozhodný výsledek. 

9.9.1982 – Ulrichovi v Terezíně. 

V Kulturním domě v Terezíně se od 20,00 hodin v rámci 
pořadu „Putovali hudci „představila skupina JAVORY se 
sourozenci Hanou a Petrem Ulrichovými,Josefem Hanákem 
a hovoranským rodákem Josefem Ondrůjem. 

26.8.1894 Petra Černocká v Terezíně. 



  

Slavná zpěvačka vystoupila na koncertě skupiny Kardinálové 
v místním Kulturním domě v 19,00 hodin. 

23.2.1985 Tradiční Šibřinky. 

TJ Sokol Terezín uspořádal v Kulturním domě tradiční 
Šibřinky.Hrála skupina FEŠÁCI z Dubňan.Tombola 1.cena 
kolo Eska – seženete jenom dneska, 2.cena fůra dřeva – kdo 
naštípe,zaručeně ho má, 3.cena zabijačkový kotel – 
podpultový.Vstupné obvyklé,masky jdou za polovic. 

15.4.1985 – O Terezínský šáteček. 

Je název soutěžní přehlídky mladých talentů slovácké 
písně,kterou pořádají kluby NV Čejč a Terezín v 15,00 hodin 
v sále Kulturního domu v Terezíně.Hlavní cena pro vítěze – 
vyšívaný terezínský šáteček.Mladé zpěváky doprovází 
cimbálová muzika JZD SA Čejč Mládí. 

25.8.1990 – Setkání na SKALE ,terezínští zvou říkankou. 

Zaváhá kdo nejde s náma,rozloučit se s prázdninami.Kdo 
chce strávit hezkou chvilku,nech zavítá na 
Kobylku.Děti,mládež,dospělí,rozpoutáme veselí.Gambrinus a 
limonáda,pozvěte i kamaráda.Svoje bude muset vzít ten,kdo 
by chtěl víno pít.Na ohništi za krátko,opečeme selátko.Pro 
děti je stanování,pro ostatní podle přání.Od soboty 
odpoledne,do rána se těžko zvednem.Na tu správnou 
legraci,půl stovky vám postačí. 

16.7.1997 – Velký zvon umučely povodně. 

Za to,že v Terezíně umlkl hlas velkého zvonu na kostele a 
praskají zdi u obecního úřadu, 

školky a řady domů,může právě velká voda.Kostel v 
Terezíně stojí na kopci.Ani tam však neušel pohromě v 
podobě rozsáhlého praskání zdí,které se nevyhnulo 
venkovnímu ani vnitřnímu zdivu,pohla se i zvonová stolice. 



  

3.7.1999 – V Terezíně se bude poprvé po deseti letech opět 
hodovat. 

Na terezovských krojovaných hodech v sobotu 3.7. budou 
vyhrávat Morkovčáci a v neděli 4.7. budou vyhrávat v 
průvodu obcí a večer pod májů Šardičáci. 

1.7. a 2.7. 2000 – Krojované hody v Terezíně. 

V sobotu 1.7. od 20,00 hodin hraje dechová hudba 
Lanžhotčanka a v neděli 2.7. odpoledne v krojovaném 
průvodu a večer při hodové zábavě hrají Hovorané. 

3.8.2004 – Rybáře potěšil obrovský tolstolobec. 

Vyznavači a příznivci Petrova cechu na Hodonínsku mají v 
poslední době velké štěstí na úlovky.Nejinak tomu je i v 
případě rybáře Miloslava Kotka z Terezína,který z vody 
vytáhl svou dosud největší rybu.Podařilo se ulovit 
obrovského tolstolobce pestrého,velký byl 130 centimetrů a 
vážil 33,5 kilogramů.Nejprve se s úlovkem pochlubil v místní 
restauraci a poté byla celá ryba vyuzena a rozdána přátelům 
a sousedům. 

17.3.2005 – Výbuch srovnal sklípek se zemí. 

V Terezíně na Hodonínsku řádil žhář,stopy jsme 
nenašli.Policisté i vyšetřovatelé hasičů hledají v rozvalinách 
výbuchem zničeného vinného sklípku v Terezíně příčinu 
požáru.Majitel sklepu přišel o majetek za zhruba 750 tisíc 
korun. 

27.6.2006 – O víkendu se poprvé otevřely vinné sklepy v 
Terezíně. 

Terezínské sklepy se otevřely v sobotu,večer se mohli 
milovníci vína přesunout ze sklípků do nedalekého areálu 
Písečník.Tam pokračovala zábava při cimbálové 
muzice.Hrála cimbálová muzika VONICA. 



  

14.11.2006 Terezínští zvou na víno a přesňáky. 

Ochutnávku mladých vín pořádají místní vinaři tento pátek v 
Terezíně.Jako doplnění se k dobrému pití bude podávat 
martinská husa i když s týdením zpožděním.O den později,v 
sobotu od 13,00 hodin se mohou místní i přespolní těšit na 
přesňákové a svařákové odpoledne.To se bude konat v 
prostorách informačního centra OÚ .O celou akci se postarají 
terezínští spolužáci ročníku 1948. 

Jaroslav Němec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rozsvícení vánočního stromu 

 

Na první Adventní neděli ,prvního prosince, se naši 
spoluobčané sešli před obecním úřadem,kde občanské 
sdružení Přátelé dobré zábavy,spolek terezínských vinařů a 
obecní úřad uspořádali rozsvícení vánočního stromu.K 
slyšitelnosti pro přítomné i účinkujících obecní úřad zajistil 
dobré ozvučení,což bylo velmi kladně hodnoceno.Zahájení 
se ujal starosta obce,všechny přivítal,poděkoval 
Přátelům,vinařům,účinkujícím a přítomným za hojnou účast a 
podporu, popřál všem spoluobčanům krásné a pokojné 
prožití adventního času,jakož i radostné a veselé svátky 
vánoční.V krátkém programu zazpíval tradičně kostelní 
sbor,dále Kristýna Bezůšková,Blanička Vrbová s bratrem 
Vojtíškem a milé překvapení pro všechny bylo zpívání Yvety 
Skopalové,Veroniky Varmužové,Michaely (Hošové) Ludmily 
Esterkové a Jany Ambrosové . 

Přáli bychom si,aby v této sestavě i v rozšířené působili v 
naší obci při všech kulturních i jiných akcích.Každý člen 
spolku vinařů daroval víno,které vinaři svařili na plynovém 
kotlíku a bylo všem přítomným roznášeno.Také obdrželi 
vánoční perníčky,které upekla Martina Chlápková a týden 
předem je děti na obecním úřadu ozdobily.U pěkně 
rozsvíceného vánočního stromu se dětem i dospělým daly 
ještě prskavky a zazpívaly se koledy i za doprovodu 
kytary.Adventní neděle se vydařila a jistě přání nás všech je, 

aby tato tradice se u nás v Terezíně stále udržovala. 

Jaroslav Němec 

 

 

 

 



  

Svatomartinská ochutnávka 

 

Svatomartinská ochutnávka se letos konala na Obecním 
úřadě 9.11.2013 tj.s  dvoudenním předstihem před oficiálním 
otevřením prvních lahví vína této obchodní značky. 
Rozlévaly se odrůdy vín Irsay Oliver, Müller Thurgau, 
Veltlínské červené ranné, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a 
Muškát Moravský. Ochutnávky se, kromě vinařů a jejich 
manželek, zúčastnil i starosta obce.  Vína se letos 
vyznačovala vyšším obsahem kyselin, které ale ve většině 
vzorků byly v souladu se zbytkovým cukrem.  Tato svěží vína 
doplnila výborná pečená kachna s knedlíkem a  zelím 
připravená panem Němcem, kterému patří poděkování.  

Z důvodu absence jakýchkoliv vhodných prostor v Terezíně 
se Společenský večer bude konat netradičně v kulturním 
domě v Krumvíři.  O hudební doprovod se postará dechová 
kapela Kateřinka z Čejkovic. Nebude chybět bohatá tombola 
a doprovodný program.   

Srdečně zvou pořadatelé.   

Vítězslav Vrba člen Spolku Terezínských vinařů, o.s.    

www.vinariterezin.cz 

 

 

 

 

 

 

 



  

Jak jsme pouštěli draky aneb Terezovská drakiáda 

 

Už jako děti jsme všichni měli typické podzimní počasí 
spojeno s pouštěním draků. Jelikož jsme však dětem chtěli 
dopřát něco navíc, rozhodli jsme se, že jedno nedělní 
odpoledne pojmeme jako procházku pohádkovým světem. 
Našimi pomocníky se stali Křemílek a Vochomůrka, Pat a 
Mat, Maková panenka a motýl Emanuel, Káťa a Maxipes Fík  
a včelka Mája s Vilíkem.    

Největší otázkou se však stalo překvapivě počasí. Ještě pár 
hodin před započetím akce jsme s velkými obavami vzhlíželi 
k obloze. K našemu velkému překvapení se však obloha 
umoudřila a zpoza mraků na nás vykouklo sluníčko.   

Naši pohádkoví pomocníci nejen dětem, ale i jejich rodičům 
připravili několik záludných úkolů. Křemílkovi a Vochomůrce 
bylo třeba postavit novou chaloupku z mechu  a kapradí. Děti 
se snažily, chaloupky patřičně vyzdobily a načančaly. Včelce 
Máje jsme zase museli ukázat, jak vypadají kytičky, na 
kterých si může pochutnávat.   

Nutno říci, že všechny děti splnily zadané úkoly na jedničku s 
hvězdičkou,  za což je na konci čekala sladká odměna.   

Jenom to typické pouštění draků jsme museli odložit na příští 
rok, jelikož počasí  si zřejmě řeklo, že už bylo hodné až dost, 
a neposlalo nám ani vánek. Tak snad příště.   

                 

  Míša Hošová  

 

 

 



  

         Vánoční hvězda navodí vánoční atmosféru 

Málokdo ví, že domovskou zemí vánoční hvězdy je Mexiko. 
La Flor de Noche Buena neboli květina Štědrého večera, jak 
je v této zemi nazývána, je s Vánoci spojována už od 16. 
století. Mezinárodní vánoční rostlinou se ale stala až 
začátkem 20. století. 

Vánoční hvězda je neodmyslitelnou součástí svátečních 
tradic.  

 

V padesátých letech se začala hvězda pěstovat jako 
pokojová květina a tím se rozšířila do celého světa. Patří 
mezi oblíbené zimní květiny v širokém okruhu zemí od 
Egypta, přes Austrálii, Čínu, Indii, Japonsko, Koreu, Jižní 
Afriku, Taiwan až po Turecko apod. 

Podle odborníků dokonce neexistuje žádná jiná rostlina, 
která by byla oblíbená napříč tolika rozdílnými kulturami - je 
známa jako "Ježíšova hvězda" i „Atatürkova květina“, patří k 
oslavám čínského nového roku, ale i k Chanuce. 



  

Zatímco v Německu je neodmyslitelnou součástí vánočních 
tradic, v Turecku a Egyptě je tato rostlina oblíbená bez 
ohledu na Vánoce. Dokonce se zde pěstovala už v době, kdy 
ji v Evropě ještě neznali. V Turecku je známá jako Atatürkova 
květina. 

Své jméno získala od zakladatele současného Turecka, 
generála Kemala Mustafy známého jako Atatürk (otec 
Turků). V Egyptě se nazývá „Bent El Consul“, konzulova 
dcera, a to podle objevitele této rostliny - prvního velvyslance 
Spojených států v Mexiku, Joela Poinsetta. 

Jak se o vánoční hvězdu starat 

Vánoční hvězdě vyhovuje světlé teplé místo s pokojovou 
teplotou mezi 15 a 22 ° C. V každém případě je potřeba se 
vyhnout studenému průvanu, přímému slunečnímu světlu 
nebo blízkosti topných těles. Zajímavé je, že všechny rostliny 
vadnou a umírají rychleji, pokud jsou umístěny v blízkosti 
ovoce a zeleniny. 

Potřebují mírně vlhký substrát. Při běžné pokojové teplotě 
obvykle stačí mírná zálivka jednou za několik dní. V teplejším 
období ale nesmí rostlině vyschnout kořeny. Na nadměrnou 
zálivku bude rostlina reagovat žloutnutím nebo dokonce 
shazováním listů. Přebytečnou vodu z misky nebo květináče 
proto vždy vylejte. V období květu je vhodné rostlinu jednou 
měsíčně přihnojovat. 

Při nákupu zaručují tu nejlepší kvalitu husté listoví a žluté 
květy mezi zbarvenými listy. Substrát by neměl být příliš 
vlhký ani suchý. Na místech prodeje jsou vánoční hvězdy 
často umístěny u dveří v průvanu - to způsobuje opadávání 
listů krátce poté, co si rostlinu přinesete domů. 

Květiny ze specializovaných prodejen obvykle mají náležitou 
péči, a jsou proto obvykle dobrou volbou. V zimním období je 
vhodné je přepravovat zabalené v ochranném papíře a 
dostat je na teplé místo co nejdříve. 



  

                       Příspěvky do zpravodaje 

 

 

Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými 

příspěvky,  děkujeme.  

 

Přejeme krásné prožití svátků vánočních  a  

šťastný nový rok 2014 

 

 

 

 

 

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: 

obec.terezín@seznam.cz, e.ludmilka@seznam.cz,  

nebo kontaktovat na tel. č. 607669919607669919 
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