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Vážení spoluobčané, milí čtenáři našeho zpravodaje. 

Velice mě těší, že Vás mohu opět přivítat prostřednictvím našeho 

zpravodaje. Možná je to v pravidelném vydání Terezínských listů z pozice 

starosty již naposled. V roce 2010 jsme si dali do vínku, že obci vrátíme 

dobré jméno a „lesk“. Takové cíle ovšem není možno dosáhnout za jedno 

volební období. Považuji za čestné  a morální tyto sliby splnit bezezbytku. 

Proto mohu a musím slíbit všem občanům Terezína, že naše obec 

v komunálních volbách nezůstane bez kandidátky. Rozdělanou práci 

je třeba řádně dokončit. 

Řada z Vás se mě ptala, jestli budu opět kandidovat. Pravdou je, že na 

tuto otázku jsem osobní názor měl, ale s jistotou nebylo možné říci, 

co budoucnost přinese. Ovlivňuje to dlouhá řada faktorů a mnoho z nich 

se nedá předvídat. Mnozí z Vás mě přišli podpořit a motivovat. Velmi si 

toho vážím. I to je jeden dílek do pomyslné mozaiky, kterou je třeba před 

podáním kandidátky sestavit. Už delší dobu se v obci šířili a stále šíří různé 

úvahy a myšlenkové směry jak to po podzimních volbách bude. Je zcela 

zřejmé, že predikovat cokoli v tomto směru je naprosto liché a zbytečné. 

Po dlouhém a pečlivém uvážení jsem se s konečnou platností rozhodl, 

že kandidovat v podzimních komunálních volbách je mojí povinností. 

V případě získání dostatečné podpory budu moci dále 

pokračovat v započatém formování naší obce.  

První květnový den jsme si připomněli 10. výročí od okamžiku, kdy 

se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie, 

ekonomického a politického společenství v současnosti čítajícího již 

28 evropských zemí. Mnozí si možná právě v době uvedeného výročí 

klademe otázku a snažíme se hodnotit, co nám členství v Evropské unii 

za deset let přineslo, co jsme získali či ztratili a jakou proměnou eurozóna 

prošla. Dnes, v kontextu událostí na Ukrajině, si více než kdy jindy 

uvědomujeme, díky členství v EU, větší jistotu zabezpečení před vnějšími 

nepřáteli. Ještě bytostněji si to pravděpodobně uvědomují občané 

Slovo starosty 
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pobaltských republik Estonska, Litvy a Lotyšska, které byly rovněž přijaty 

před deseti lety. I tam by jinak mohly separatistické snahy ruské menšiny 

vést ke stejné situaci jako ve východní části Ukrajiny. 

V rámci našeho běžného života se členství v Evropské unii především 

naplnilo v podobě svobodného cestování, možnosti studia a práce. 

Okamžitě jsme si zvykli překračovat hranice bez nutnosti výjezdní doložky, 

devizového příslibu nebo i často ponižující osobní prohlídky na hranicích. 

Svobodný přejezd hranic je skutečně něčím neocenitelným. Zástupci 

municipalit, ale i další nejrůznější veřejnoprávní a soukromé subjekty, měli 

a dále mají možnost čerpat finanční prostředky v rámci Operačních 

programů z fondů Politiky soudržnosti členských zemí EU. Po první etapě, 

která probíhala od roku 2007, je v letošním roce zahájena etapa druhá, jež 

bude ukončena v roce 2020. Programy a prostředky v nich pomáhají 

snižovat nerovnosti mezi regiony a v upadajících průmyslových oblastech 

výrazně zlepšují kvalitu života.  

Nejvíce peněz tak plyne do zlepšení infrastruktury (budování čističek 

odpadních vod, instalace obnovitelných zdrojů energie, výstavby silnic 

a železnic, odstraňování ekologických zátěží, protipovodňová opatření 

či podpora začínajícím podnikatelům) nebo na zvyšování zaměstnanosti 

a počtu pracovních příležitostí. 

Za deset let prošla EU výraznou proměnou a má řadu problémů 

především z hlediska zadlužování některých členských států, přesto se stále 

jedná o smysluplný a strategický projekt, jenž je potřeba zdokonalovat 

ve smyslu odstraňování zbytečné byrokracie, zvýšení 

konkurenceschopnosti, flexibility a to při zachování významných pravomocí 

jednotlivých členských států. 

V tomto roce si také připomínáme významné výročí konce 1. světové 

války. K této příležitosti připravili manželé Skopalovi v  informačním centru 

obrazovou vernisáž, na kterou jste všichni srdečně zváni. Tímto bych jim 

rád poděkoval, za obětavou práci, kterou pro pospolitost našeho obecního 

společenství vykonávali a stále vykonávají. 
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Mé touhy v oblasti zvýšení četnosti vydávání zpravodaje z pololetního 

na čtvrtletní se bohužel nenaplnily. Nelámu ale nad tím hůl a pevně věřím, 

že se tomu tak jednou stane a zájem o spoluutváření zpravodaje bude 

v naší obci podstatně větší. Čerpat lze z nespočetné škály námětů 

a možnosti jsou téměř nedozírné. 

V komunálním životě a poslání se nelze však zaměřovat pouze 

na jednu úroveň. 

Je zapotřebí si uvědomit daleko hlubší problematiku naší existence. 

Žijeme v době, která je z historického hlediska dlouhodobě v klidu a už toto 

nás může znepokojovat. Když se rozhlédneme, uvědomíme si, že nebezpečí 

národní a osobní svobody je daleko větší. Začíná to schizofrenií národní 

politiky, kterou dle mého názoru zakoušíme plnými doušky a dlouhodobě 

do ní upadáme stále hlouběji. Za poslední poměrně krátkou dobu vypukla 

ve světě řada nepokojů. Nejde pouze o Ukrajinu. V důsledku klimatických 

změn a dopadů na člověka, lze s větší mírou pravděpodobnosti 

předpokládat, že nepokoje se budou šířit  také do dalších oblastí. 

Především půjde o území k osídlení, o nerostné suroviny, energie 

apod.    Je to hrozba nejenom pro naši, ale především pro budoucí 

generaci. Současně je to ale také námět k zamyšlení se nad možným 

řešením krizových situací a vedení mírových dialogů. 

Není to o tom, že bychom se báli živlů přírody, zvířat, nadpřirozených 

jevů, nebo ctili bázeň Boží. Podstatou celé problematiky je, že se bojíme 

lidí. Sami navzájem si totiž činíme různá příkoří. V životě snad každého 

z nás jsou lidé, které vidíme rádi. Ovšem mnoho lidí žije s pocitem, že by 

si o druhého ani kolo neopřeli a jiným se raději zdaleka vyhnuli. 

A právě soužití a respekt je alfou a omegou všech nepokojů.  

S nastupujícím červencem nám končí období mírného jarního klimatu 

a rychle se přehoupneme do již zcela letního počasí s tropickými špičkami 

i v odpoledních hodinách. V této letní době Vás opět čeká řada pozvánek 

na různé kulturní akce v obci i přilehlém okolí.  
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V první řadě jste všichni jistě zváni na otevřené sklepy a krojované 

hody, které pořádají místní dobrovolné spolky. Jsou to významné události 

pro naši obec z několika hledisek a pevně věřím, že budou také podpořeny 

hojnou účastí nejenom našich občanů.  

Věřím také, že navazovat v průběhu roku budou další drobné akce, 

které rozhodně stojí o Vaši přízeň a návštěvu. Ať již bude vaše účast aktivní 

či pasivní, rozhodně je na co se těšit. O příjemné zážitky a vzpomínky 

nebudete jistě ošizeni.  

Přeji všem pohodové letní dny, radost z práce i zaslouženého 

odpočinku a dětem krásné prázdniny. 

 

  

Ing. Antonín Hanák                                                  starosta obce 

 

 

 

 

Murphyho zákony 
 
 

„Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde 
chyba.“ 

 
„ Rozvášněný dav se řídí tím nejhloupějším 

v davu !“ 
 

„ Bez ohledu na to, o čem se mluví, vždycky 
jde o peníze.“ 

 
 

http://citaty.net/murphyho-zakony/
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Z obecního úřadu 

 

V prvním vydání zpravodaje v roce 2011 jsem uvedl mimo jiné také 

rozpracované úkoly. 

Další z nich se podařilo posunout do závěrečné fáze, respektive fáze 

realizační. 

Jedná se o revitalizaci zeleně v obci. Tato akce dotýká okolí kostela a 

hřbitova, dále celého průtahu obcí po obou stranách a je zakončena 

výsadbou v okolí sportovního areálu – hřiště. Pouze jeden pozemek musel 

být z projektu vyňat, neboť nebyly vyřešeny do doby podání žádosti o 

podporu akce majetkoprávní vztahy. Dnes však už i daný pozemek, 

o kterém byla řeč v některém z předcházejících zpravodajů, je v majetku 

obce a veškeré vztahy jsou zdárně vyřešeny. Mnoho stromů bylo v obci 

vykáceno a při porovnání fotografií z minulosti a současnosti, je pohled na 

naši obec z této stránky smutný. 

Jelikož projekt je zpracovaný už řadu let, nenechali jsme nic náhodě a 

podali žádost o dotaci k aktuálně vyhlášené výzvě. Část prostředků 

investovaných postupně do příprav celé akce se nám tak vrátí realizací 

zpět, jelikož jde o uznatelné náklady. 

Jak je patrné už z výše uvedené akce, všechno, co se tvoří je časově a 

administračně velmi náročné a zdlouhavé. V dotačních programech 1 rok 

nehraje žádnou roli. 

Bez dotačních prostředků a vůli podnikajících subjektů se toho v naší 

obci bohužel moc tvořit nedá.  Již několikrát jsme oslovili nejvýznamnější 

podnikatele s provozovnou v naší obci, kteří mají sídlo zapsáno jinde. 

 Obecní úřad nabídl i participaci na případných souvisejících právních 

úkonech. Bohužel zřejmě není vůle vyjít vstříc a tak daňové příjmy odchází 

do rozpočtů jiných obcí. Bez vzájemného konsenzu jsou naše snahy v této 

oblasti naprosto marné. 
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Letošní rok byl plný dotačních výzev a tak jsme nezůstali sedět 

s rukama v klínu a s vervou se pustili do práce.   

Je všeobecně známo, že ne každá žádost vyjde. Také je naprosto 

zřejmé, že na všechny projekty by v rámci vlastní spoluúčasti obecní 

rozpočet ani neměl prostředky.  

První žádost byla na obnovu účetního systému a webových stránek 

obce v rámci projektu Jihomoravského kraje. Obojí bylo zdárně 

zrealizováno. 

Významný přínos pracovní síly a refundace mzdových prostředků jsou 

zásluhou dotační podpory přidělené prostřednictvím Úřadu práce. 

V současné době máme pracovníky nejenom z naší obce, ale také z okolí. 

Mezi další žádosti patřil projekt na obnovu dětského hřiště, který však 

ztroskotal na nesouladu s územním plánem. Nyní je ve fázi kompletního 

projektu a po úkonech s úpravou územního plánu je připraven k využití při 

další výzvě.  

Pilotní projekt byl zpracován a podán na pořízení digitálního 

protipovodňového plánu. Ten řeší kompletní výměnu místního rozhlasu za 

bezdrátový s podstatně větším počtem, než je stávající dosluhující drátový 

rozhlas. 

Zaznamenali jsme také výzvu z Ministerstva pro místní rozvoj, 

programu obnovy venkova. I tuto jsme uchopili a zpracovali projekt na 

opravu hřbitovní zdi, márnice a křížů na novém hřbitově. 

Jak jsem již uvedl, spousta projektů je z hlediska přípravy značně 

náročná a u mnoha z nich neznáme výsledek našeho snažení. 

 Mezi menší projekty lze zahrnout zvýšení kvality kulturního zařízení 

(písečňáku), který řeší zvýšení kvality přístupové cesty, výstavbu zařízení 

pro muzikanty a stabilní sociální zařízení. Tato žádost podpořena nebyla, 

ale jsme připraveni ji opět podat v dalším kole. 
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Stejně tak nebyla podpořena žádost na separaci odpadů v obci, která 

má řešit velkoobjemové kontejnery na suť a objemný odpad. Jako např. 

nábytek apod. I v tomto případě je projekt doplněn dle připomínek 

kompetentních pracovníků a nachystán k podání žádosti v dalším kole.  

Jeho přepracování se dotklo také šíře řešení dané problematiky. Cíl je 

zaměřen na co největší komfort nakládání s odpady v naší obci v závislosti 

na výši poplatku za odpady. 

Mezi úspěšné dotace patří příspěvek na údržbu komunikací a mzdové 

prostředky v rámci údržby cyklotras, které vedou přes naši obec. I 

v letošním roce se tak můžeme těšit, že opravíme alespoň malou část 

asfaltových komunikací v naší obci. 

Ale i bez dotačních prostředků se v obci život nezastavil. Rozšířena 

byla například urnová místa na hřbitově, která si lze stále pronajmout. Dále 

to byla rekonstrukce úředních desek u obecního úřadu, nebo zkvalitnění 

sběrných míst odpadu v obci. 

Vedení obce si je plně vědomo svého poslání a v rámci možností 

průběžně uskutečňuje kroky, které vedou k jeho naplnění. Je to běh na 

dlouhou trať, ale při pohledu na odvedenou práci v rámci četnosti akcí a 

projektů, které se podařilo uskutečnit, lze bez nadsázky říci, že naše snaha 

se nemíjí účinkem.  

Zcela bez dotačních prostředků bude zaveden v naší obci systém 

separace odpadu pomocí čárových kódů, který už v několika obcích 

i městech funguje perfektně. Myšlenka se zrodila při návštěvě samosprávy 

města Tišnova, kde v tu dobu měli zavedeno podobné řešení. Hledali jsme i 

jiné varianty řešení, které by mohli přinést ještě lepší výsledky. Po 

zkušenostech z praxe okolních obcí, se nám podařilo nalézt snad optimální 

řešení. Jak se systém osvědčí a kolik se do něj zapojí občanů, je už 

na každém z nás. Věřím ale, že to nebyla ztráta času a výsledek se jistě 

dostaví také u nás.   
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Významným počinem byla také podpora činnosti místních spolků. 

Jejich činnost je nedílnou součástí rozvoje a reprezentace obce. Tu by ale 

nebylo možné poskytnout bez vzdání se odměny zastupitelů obce, ve 

prospěch zvýšení kvality života v obci.  Takový počin by neměl zůstat bez 

povšimnutí. 

 Je tedy zapotřebí vyjádřit minimálně upřímné poděkování, nejen za 

toto rozhodnutí, ale také za všechen volný čas, který obci obětovali. 

Velkou řadu projektů však nemusí řešit jenom obec. Jsou akce, které 

je možné pro zkvalitnění života v obci, řešit individuálně, či v kooperaci 

s obcí. Ať už se jedná o fyzické osoby, zájmové spolky, nebo podnikatele 

(i živnostníky). Tito všichni jsou ve většině případů oprávněnými žadateli  

a mohou velkou měrou přispět k budování a rozvoji obce a života v ní. 

Tato činnost není vázána ani podmíněna členstvím v zastupitelstvu 

obce. 

Jde o prestiž osobnosti, která má vůli, elán a motivaci své vize 

realizovat. V případě nutnosti společného díla obec překážky neklade.  

Ba naopak je a musí být prostředníkem a partnerem každého, kdo se do 

komunitního života v naší obci zapojí a rozvíjí ho. 

Například prašnost v obci lze eliminovat na základě multifunkčního 

technického dopravního prostředku, na který může podnikatel získat až 

90% dotaci. 

Nebo výstavbu odpočinkových míst pro turisty, informovanost 

turistů, osvětu a podporu kulturní činnosti, lze řešit přes místní spolky. 

Tímto bych chtěl vyzvat všechny, kteří by měli zájem o jakoukoli formu 

spolupráce, aby o sobě dali vědět. 

Neházíme ovšem flintu do žita a nelámeme hůl nad projekty, které 

nevyjdou. Právě v této oblasti platí dvojnásob, kdo je připraven, není 

překvapen. 
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 Úspěšně ukončenou významnou akcí je rekonstrukce kanalizace 

„Stoka C“. Poslední dokument, který jsme obdrželi nám sdělil, že nebyla 

porušena rozpočtová kázeň  a akce byla ve výši 3.295.385,39  Kč. Tato 

částka byla  100% proplacena Ministerstvem životního prostředí, jelikož  

se jednalo o povodňovou škodu. Bohužel další rekonstrukce a výstavba 

kanalizací jsou na dlouhou dobu v naší obci utopií. Kanalizaci nelze budovat 

bez čistírny odpadních vod  a ČOV nelze vybudovat bez odkanalizování 

patřičné části obce.  

Tudíž je nutné oba záměry spojit a budovat jako celek.  To však představuje 

investiční objem v desítkách milionů korun, kterému předchází významná 

investice do projektové přípravy.  

Mezi další projekty, které se pomalu utvářejí je dokončení 

protipovodňové a protierozní ochrany naší obce, která je součástí již 

vybudované komunikace „Na Dolinách“. I tato myšlenka má smysl a bude 

zapotřebí vynaložit poměrně hodně úsilí k její realizaci. 

Překvapeni jsme ale byli při kontrole protipovodňového  

a protierozního vyústění objektu, za přítomnosti zástupců zhotovitele, 

stavebního dozoru i investora, kterým byl Pozemkový úřad. Jeho stav byl 

více než alarmující a nad rámec rozpočtu bylo nutno uvolnit téměř 30.000,-

Kč na uvedení do řádného stavu. Tato částka, s níž rozpočet obce na rok 

2014 nepočítal, zamíchal celé Cash Flow a zamotal hlavu nejenom 

starostovi, ale také účetní. Pro mnohé obce je to částka nicotná, pro naši 

obec však výrazná. 

 Po pravidelných měsíčních transakcích běžně zůstává na obecním 

účtu řádově stovky, výjimečné tisíce korun. Lidově se dá říci, že žijeme 

z ruky do huby, nebo od výplaty k výplatě. 

Více než pozitivním je jistě zpráva, že své závazky nyní platíme řádně 

a včas. Byť tu a tam se výplaty pracovníků opozdí o nějaký ten týden. Vůči 

dodavatelům a státní správě však plníme v rámci termínů veškeré platební 

povinnosti. 
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Stále totiž nejsou splaceny závazky vůči státní pokladně a finančnímu 

úřadu, jejichž celková splatnost je stanovena na rok 2020. 

Soudní kauzu, kterou obec prostřednictví právního zástupce vede, se 

stále nepodařilo dovést do konce a její výsledek je jak jinak než nejistý. 

Lze také s matematickou jistotou říci, že rok 2014  a částečně 2015 

jsou poslední roky, po dobu splácení návratné finanční výpomoci, ve 

kterých je možné zahájené projekty uskutečnit. V následujících letech se 

odvody z obecního rozpočtu zvýší na téměř dvojnásobek. Z kuloárních 

informací je také možné, že si částku bude Ministerstvo financí odečítat 

průběžně a do obce přijdou sdílené daně již o splátky ponížené. Taková 

varianta by byla ještě složitějším predikováním vlastního hospodaření. 

S nástupem roku 2013 jsme měli hodně těžkou hlavu  a zamotali jsme 

ji také nadřízeným orgánům. 

 Jednalo se o oblast vedení účetnictví, jejíž specifické postupy řadí 

obce do zvláštní sekce a ne každá/ý účetní  a daňový poradce ji dokáže 

zvládnout. 

 Poslední, kdo vedl v obci účetnictví prostřednictvím služby byla 

osoba, se kterou jsme museli tuto spolupráci okamžitě ukončit. Odvedená 

práce byla velmi špatná, neúplná a chybná. Tato záležitost nás stála mnoho 

úsilí a času, než jsme za pomoci Jihomoravského kraje,  a různých 

partnerských obecních svazků dokázali nalézt řešení. I toto je však dočasné 

a stále nad námi visí Damoklův meč. 
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Červen 

 

16.6.2014 

 

26.6.2014 

  Červenec 

 

10.7.2014 

 

24.7.2014 

  Srpen 

 

7.8.2014 

 

21.8.2014 

 

 

Září 

 

4.9.2014 

 

18.9.2014 

  Říjen 

 

2.10.2014 

 

16.10.2014 

 

30.10.2014 

Listopad 

 

13.11.2014 

 

27.11.2014 

  Prosinec 

 

11.12.2014 

 

25.12.2014 * 

 * jedná se o svátek a pravděpodobně bude 

vývoz proveden v náhradním termínu, který 

nelze nyní jasně určit, bude včas upřesněno 

  

 

V případě úmrtí poplatníka mají pozůstalý (dědicové) nárok 

na vrácení části poplatku za odpady pouze v  případě, že na OÚ 

podají žádost o vyčíslení výše poplatku ke dni úmrtí a toto 

zahrnou do dědického řízení. Po ukončení  dědického řízení 

předloží na OÚ  usnesení soudu, na základě kterého bude 

vyměřená část vrácena.  

V ostatních případech, kdy neprobíhá dědické řízení nevzniká  

na vrácení poplatku žádný nárok.    

 

 

TESPRA - ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE – VÝVOZU SKO 

Vrácení poplatku za odpady v případě úmrtí 
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Začátkem roku byly uvedeny do provozu nové internetové stránky obce. 

Nalézt je můžete na adrese www.obecterezin.cz. Staré stránky již bohužel 

nevyhovovaly kapacitně ani neumožňovaly povinnou archivaci dokumentů. 

Stránky jsou pravidelně aktualizovány a ještě stále doplňovány novými 

informacemi a fotografiemi.  

Opět tímto žádáme všechny, kteří v obci  podnikají, aby nám poskytli 

informace, třeba v podobě vizitky, abychom je mohli na naše stránky 

umístnit. Bude to reklama pro Vás, ale také tím zvýšíte informovanost 

okolí. Na obci se množí v poslední době telefonáty dotazující se na 

kontakty na naše podnikatele.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové internetové stránky obce 

http://www.obecterezin.cz/
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Každý občan (podle zákona o odpadech) má při své činnosti nebo 

v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů  

a omezovat jejich množství. Odpady, jejichž vzniku nemůže zabránit,  

by měl dále využít, případně odstranit způsobem, který neohrožuje lidské 

zdraví. Takže co s organickým odpadem? Do popelnic ne!  

Především by do popelnic neměla být odkládána tráva, listí, plevel a další 

rostlinné zbytky z údržby zahrádek. Jedná se o materiál, který  

po zpracování na kompost představuje cenné organické hnojivo. Rozhodně 

by se tento materiál neměl spalovat či ukládat na skládky. Je třeba  

ho vracet do půdy, aby nedocházelo k její degradaci. Takže i když 

nepěstujete zeleninu a zahrádka je místem pro odpočinek a relaxaci,  

je dobré udělat si místo pro kompost. Vstupní materiál pro kompostování 

musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních 

bakterií, hub, červů, žížal atd.). Vlhkost materiálu je dobré udržovat  

asi 50%. To neznamená, že každý kbelík budete měřit, ale je dobré vědět, 

že dobře usušené seno má vlhkost asi 20 %, zatímco hromada slupek  

od brambor asi 80 %. Takže když to smícháte, bude to padesát. I v průběhu 

kompostování je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný 

materiál by měl být na dotek vlhký jako „dobře vyždímaný ručník“).  

Je třeba umožnit přiměřený přístup kyslíku a hrubší suroviny je před 

kompostováním vhodné podrtit na malé části. Pro urychlení procesu 

kompostování je dobré přidat malé množství hotového kompostu. 

 

Co s organickým odpadem? Založte si kompost! 
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… voní po lesní půdě 

Proces rozkladu probíhá v kompostu postupně. Organické látky jsou 

nejdříve napadány půdními bakteriemi a při jejich činnosti se začne 

zvyšovat teplota až na 50 °C. Tato teplota je příznivá pro množení 

takzvaných termofilních bakterií, které dále zvyšují teplotu až na 70 °C.  

Při tomto takzvaném horkém kvašení rychle dochází k rozkladu 

organických látek a zároveň vznikají příznivé podmínky pro činnost hub. 

Houby pokračují v rozkladu organických látek, pokud jich je ještě dostatek. 

Jejich význam spočívá i v tom, že vlákna podhoubí zachycují čpavek, který 

by unikal do vzduchu, a tak vlastně kompost obohacují o dusík. Kromě toho 

mají příznivý vliv na vytvoření drobtovité struktury kompostu. Teplota 

začíná postupně klesat a kompost získává hnědou barvu a zemitou 

strukturu. Ihned poté, co kompost zchladne, ho osídlují drobní živočichové 

– svinky, hlístice, stonožky, chvostoskoci, žížaly a spousta jiných živočichů, 

kteří se živí právě půdními bakteriemi a opět se podílejí na rozkladu 

organických látek. Ve třetí fázi kompostování (obecně 6–12 měsíců  

od založení kompostu) má zralý kompost homogenní strukturu a voní  

po lesní půdě. 

RNDr. Mojmír Vlašín - ekolog a ochránce přírody 

(udělen souhlas autora s uveřejnění článku v nezměněné podobě)  
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Půda je prakticky neobnovitelným přírodním zdrojem, jehož zachování  

je nezbytným předpokladem přežití člověka i dalších organismů na Zemi. 

Kromě funkce produkční plní půda i řadu mimoprodukčních funkcí, které 

jsou neméně důležité. Jedná se o vsakování, filtraci a akumulaci vody, 

rozklad organických zbytků, ukládání živin a podobně. V půdě jsou rovněž 

uchovány informace například o vývoji klimatu v minulosti a zachovány 

archeologické a paleontologické nálezy. Pokud dochází k omezení či ztrátě 

schopnosti půdy plnit své přirozené funkce, hovoříme o degradaci půdy. 

V podmínkách České republiky patří mezi nejzávažnější degradační činitele 

vodní eroze a zábor půdy stavbami, čímž dochází k úplné ztrátě často velmi 

kvalitních půd, hlavně v okolí velkých měst. V rovinatějších oblastech (jižní 

Morava, Polabí) dochází k poškození půdy také větrnou erozí. Vzhledem 

k poklesu objemu živočišné výroby a s ním spojenému nedostatku 

statkových hnojiv klesá obsah humusu v půdách, což má negativní vliv  

na celkový stav půdy (zhoršení půdní struktury, omezení schopnosti poutat 

vodu a živiny). Nepříznivý vliv na půdu má také její utužení, ke kterému 

dochází jednak přirozeně u těžkých půd, ale zejména při vstupu 

mechanizace na pozemky za vysoké vlhkosti půdy. U některých půd, 

zvláště pokud pocházejí z kyselých hornin, se setkáváme s jejich 

postupným okyselováním. To vede k poškození půdní struktury, zhoršení 

sorpce živin až k celkovému snížení úrodnosti půdy. V těchto případech  

je vhodné udržovací vápnění. Půdy u nás nejsou až na výjimky 

kontaminovány. Uvedené degradační faktory nepůsobí na půdu odděleně,  

 

Jak ztrácíme půdu pod nohama a co je možné s tím dělat 
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ale vzájemně se různě kombinují a umocňují. Proto je potřeba přistupovat 

k ochraně půdy a péči o ni komplexně. 

Jak na sucho 

V posledních letech se setkáváme se stále častějšími extrémními projevy 

počasí, kdy delší období sucha střídají přívalové srážky. Při hledání opatření 

proti nedostatku vody i proti jejímu náhlému přebytku je vhodné zamyslet 

se nad stavem půdy. Půda dokáže zadržet značné množství vody, například 

hektar hluboké černozemě až 3500 m3. Pokud je však půda poškozena 

erozí, utužením či ztrátou organické hmoty, její akumulační schopnost se 

významně snižuje. Taková půda pak není schopna mírnit povodňové stavy 

nebo si zachovat vodu pro delší období beze srážek. 

Zejména na jižní Moravě, která má velmi kvalitní půdy, se často jejich 

produkční potenciál neprojeví ve výnosech, a to právě z důvodu 

nedostatku srážek. V oblastech ohrožených suchem lze doporučit vhodnou 

organizaci agrotechnických zásahů, například na podzim půdu urovnat pro 

setí jařin a na jaře pouze sít. Jde o opatření, které uchová maximum půdní 

vláhy z podzimu. Další možností je pěstování meziplodin. Je potřeba volit 

takové meziplodiny, které půdu nevysušují (luskovino-obilné směsky, 

landsberská směska). Luskoviny mají nižší nároky na vláhu, a díky tomu 

vláhu neberou cílové plodině. Ozimé směsky mají výhodu ve využití 

podzimní vláhy. Naopak meziplodina, která prokazatelně půdu vysušuje,  

je hořčice bílá. Možné je také mulčování z plodin a meziplodin, které 

omezuje výpar vody z půdy.  
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Vhodné je i podrývání utužených půd, čímž  se rozruší utužená podorniční 

vrstva a dochází k lepší akumulaci vody  a jejímu využití pro rostliny. Mezi 

technická opatření patří například budování závlahových systémů, které 

jsou však nákladné a hodí se pouze na speciální plodiny (zelenina) či trvalé 

kultury (ovocné sady), nebo výsadba větrolamů, jež snižují rychlost větru, a 

tím i omezují vysušování půdy. 

Význam organické hmoty 

Podíl organické hmoty v půdě je sice nízký (do 5 %, obvykle 1–3 %),  

ale velmi důležitý. Podílí se významnou měrou na poutání živin v půdě  

a na tvorbě půdní struktury, jejímž důsledkem je příznivý vodní, vzdušný  

a tepelný režim půdy. Organické látky také kladně ovlivňují ústojčivou 

schopnost půdy (tj. schopnost odolávat změnám půdní reakce). Mezi 

zdroje půdní organické hmoty patří posklizňové zbytky, kořenové výměšky, 

odumřelé půdní organismy, statková hnojiva, zelené hnojení a další 

alternativní hnojiva (komposty, čistírenské kaly, rybniční sedimenty  

či digestát z bioplynových stanic). Jelikož statkových hnojiv je nedostatek, 

komposty jsou nákladné a některé další zdroje mohou být rizikové 

z hlediska obsahu kontaminantů, často se zužuje organické hnojení 

na zaorání slámy s přihnojením minerálním dusíkem pro usnadnění jejího 

rozkladu. I zde je možné doporučit pěstování meziplodin a jejich následné 

zaorání do půdy. Někdy je vhodné využití minimalizačních technologií,  

při kterých nedochází k provzdušnění půdy a k následné mineralizaci 

organické hmoty. Tyto technologie mají často i protierozní význam.     
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Kromě toho však zahrnují i negativa – nedochází k rozrušení utužení půdy, 

promísení půdy, homogenizaci živin, ničení plevelů a podobně. 

Ochrana proti erozi – nutno znát příčinu 

Vodní erozí je v České republice ohrožena přibližně polovina zemědělských 

půd. Jen asi 11 % půd je zařazeno do mírně či silně ohrožených půd 

v systému GAEC, který mimo jiné udává pravidla pro hospodaření  

na erozně ohrožených pozemcích a je napojen na systém dotací  

do zemědělství.Na vznik vodní eroze má největší vliv sklonitost a délka 

pozemku  po spádnici, dále pak vegetační pokryv, vlastnosti půdy a její 

náchylnost k  erozi, přítomnost protierozních opatření a četnost výskytu 

přívalových srážek. Pokud jsou tyto faktory přehlíženy při plánování 

osevních postupů, zpracování půdy a dalších operacích, zejména na 

svažitých pozemcích (pěstování erozně nebezpečných plodin, orba po 

spádnici, absence zatravněných pásů, teras či dalších technických 

opatření), dochází k intenzivní vodní erozi. Nejkritičtější částí roku je v této 

souvislosti období červen až srpen, kdy dochází k 80 % všech erozně 

nebezpečných dešťů. 

Opatření proti vodní erozi vycházejí právě z poznání jejích příčin. 

Konkrétně se jedná o soubor organizačních, agrotechnických a technických 

opatření, která jsou přizpůsobena podmínkám konkrétního pozemku. Mezi 

organizační opatření lze zařadit úpravu tvaru a velikosti pozemků (dělení 

velkých lánů polí na menší), vhodné umístění pěstovaných plodin, výběr 

vhodných plodin podle charakteru pozemku (vyloučení erozně 

nebezpečných plodin na prudkých svazích – typicky kukuřice).  
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Agrotechnická opatření zahrnují například setí/sázení po vrstevnici, 

ochranné obdělávání (např. bezorebné setí, setí do mulče, do ochranné 

plodiny apod.) nebo hrázkování či důlkování u brambor.  

Technická protierozní opatření jsou nejnákladnější i organizačně 

nejobtížnější, jelikož je často nutné vybudovat je na pozemcích hned 

několika vlastníků. Tato opatření jsou navrhována, pokud výše uvedená 

opatření nestačí. Často bývají navrhována v rámci plánu společných 

zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Konkrétně se jedná 

o terénní urovnávky, protierozní meze, protierozní příkopy, průlehy, 

zatravněné dráhy soustředěného odtoku, polní cesty s protierozní funkcí, 

ochranné hrázky, protierozní nádrže, terasy a další. V terénu se často 

využívá kombinace různých opatření pro minimalizaci nákladů a 

optimalizaci ochrany půdy. 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., 

 Ing. Marek Batysta, Ph.D. 

Výzkumný ústav meliorací  
a ochrany půdy oddělení Pedologie 

a ochrany půdy 

(udělen souhlas autorů s uveřejnění  článku 

v nezměněné podobě) 
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Obrazový katalog zkomplikuje život zlodějům 

Kdy jste naposledy zažili zpoždění vlaku nebo dokonce výluku na trati 
způsobené zloději, kteří ukradli šrouby z kolejí nebo kabel vedoucí 
k signalizačnímu zařízení?  

Pro Správu železniční dopravní cesty je to bohužel celkem běžná situace. 
Zloději způsobí každoročně mnohamilionové škody, za svou kořist přitom 
dostanou často jen pár stokorun. 

Proto železničáři nedávno vydali metodickou pomůcku, která umožňuje 
sběrnám surovin kradené věci poznat a odmítnout, kontrolním orgánům 
pak případně usvědčit personál výkupny z podílu na trestné činnosti. 

Spotřebiče nepatří do sběren surovin 

Tato metodická pomůcka se teď podstatně rozšířila. Vznikl z ní rozsáhlý 
obrazový katalog, který obsahuje také popis částí vysloužilých spotřebičů, 
které se do sběrných surovin rovněž často dostanou. Podle zákona tam 
přitom nemají co dělat. 

Vysloužilé elektro patří na sběrná místa, odkud putují k ekologickému 
zpracování. Jen tak je možné zajistit, že budou zrecyklovány a k dalšímu 
zpracování se dostanou všechny využitelné materiály, nejen ty, které  
se dají nejlépe zpeněžit. Nejpodstatnější ale je, aby byly odborně 
zlikvidovány všechny škodlivé látky, které mohou významně poškodit 
životní prostředí. Typickým příkladem jsou freony používané v minulosti 
v chladicím systému lednic i jako součást jejich izolace. 

Obrazový katalog připravil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. 
(IURMO). Postupně jej distribuuje všem subjektům, které mají oprávnění 
sběrny surovin kontrolovat. 

Kromě Policie ČR a městských policistů jsou to Česká inspekce životního 
prostředí (ČIŽP) a Česká obchodní inspekce (ČOI), ale také jednotlivé obce.  

 

 

ELEKTROWIN  
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Půlka pokuty do obecní pokladny 

Vybaveni obrazovým katalogem budou kontroloři přesně vědět,       
co ve sběrnách hledat. Pro obce navíc ve spolupráci s ČIŽP, ČOI a Policií ČR 
vznikla metodika, která bude dávat návod k zefektivnění kontrol  výkupen.  
Pro obce je bezesporu zajímavé, že když předají svá zjištění inspektorům 
oprávněným udělit pokutu a ta bude skutečně vyměřena, půjde  
z ní polovina do obecní pokladny.  

Obrazový katalog obsahuje kromě dokumentace částí železniční dopravní 
infrastruktury a elektrospotřebičů i specifikace jednotlivých částí nejčastěji 
rozkrádaného mobiliáře měst a obcí nebo příslušenství silničních tahů. 
Daty o nich přispěl Svaz měst a obcí ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Část 
věnovanou spotřebičům pomohl připravit i kolektivní systém ELEKTROWIN 
zabývající se zpětným odběrem a recyklací vysloužilých spotřebičů  
jíž devátým rokem.  
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Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně 

nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně 

využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti,  

a proto nesmějí skončit na skládce.  

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty 
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, 
která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní 
prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných 
surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít 
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například  
pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť  
je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický 
materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné 
pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka 
vyrobena.  
Odneste úsporku „do sběru“ 
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat 
k recyklaci, rádi vám poradíme. Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku 
v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé 
sběrné nádoby, která  je umístěna ve vstupu na obecním úřadě. 
   
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci 
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Terezín zajišťuje kolektivní systém 
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť 
sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí 
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. 
Díky tomu může obec ušetřit finanční prostředky, které bychom jinak 
museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.  
 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo 
recyklovat 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více než 30 kg 
toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu 79 Brněnských 
či dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu 
našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. 

 

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP 
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Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na 

www.ekolamp.cz. 
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VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

VOLEBNÍ OKRSEK TEREZÍN 

 konané 23-24. května 2014 

oprávněných voličů  336 

celkem volilo     74    

celkem platných hlasů   74  

účast                                         22,02 %     

------------------------------------------------------------------------------------------ 

umístnění politických stran     počet hlasů     % 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. KDU-ČSL                                    22    6,55 

2. TOP 09                   14    4,18 

3. ČSSD                          11    3,27 

4. KSČM        8                     2,38 

5. ANO 2011                                         5    1,49 

6. Česká pirátská strana           4    1,19 

7. Moravané                                          2                                 0,59 

8. Úsvit přímé demokracie T.Okamury         2                            0,59 

9. Strana svobodných občanů                         2                                   0,59 

10. Republika                  2                     0,59 

11. Strana zelených                 1                0,30 

12. Koalice SP a NO!                                   1                                   0,30 

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
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Spolek Terezínských vinařů,o.s.  

Letošní zima byla velmi mírná, ale hlavně rekordně suchá. Jednalo           
se o vůbec nejsušší zimu od doby, kdy se v českých zemích sleduje na 
dostatečném území počasí. Co tyto extrémní podmínky přinesly naším 
vinicím? Hlavně nadmíru přezimujících škůdců. Tím, že keře nevymrzly         
a začaly rašit dříve než v minulých letech, potkaly se s dobou, kdy housenky 
osenice hledají potravu. Tito škůdci, kteří vyžírají očka révy vinné,               
se během dne ukrývají v půdě. Jedinou možností, jak je spatřit a částečně 
eliminovat, je tak noční výlet s baterkou v ruce.  

Z důvodu absence vhodných prostor pro pořádání vinařského plesu  
se letošní Společenský večer konal v prostorách kulturního domu Krumvíř. 
Jestli k této situaci muselo dojít, to není tématem tohoto článku. Jisté je,  
že akce tohoto typu jsou v naší obci na hodně dlouhou dobu minulostí. 
Místní kulturní dům, který už dávno neslouží svému původnímu účelu  
a není majetkem obce, je momentálně v prodeji. Prostory v Tereziánském 
sklípku byly přebudovány na ubytování. Díky maximální vstřícnosti  
a ochotě pracovníků Obecního úřadu v Krumvíři jsme se tak mohli sejít  
25.1.2014 a pobavit se na této akci. K tanci a poslechu hrála dechová 
hudba Kateřinka z Čejkovic. O občerstvení se postaral bufet s obětavou 
obsluhou. Nechyběla bohatá tombola, která není vůbec samozřejmostí.  
Ta se pozná ne podle množství cen, ale hlavně podle hodnotných výher. 
Sehnat tyto dary je rok od roku těžší. Poděkování tak patří hlavně 
sponzorům, kteří obětovali pro tento účel část svých nebo firemních peněz 
a také vinařům, kteří obětovali spoustu svého času a benzínu na jejich 
shánění. Domů nás v pořádku rozvezl přistavený taxík.  
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Do oblasti Wachau v Dolním 
Rakousku zavítali členové spolku a 
jejich příbuzní a kamarádi v deštivou 
sobotu 3. května. Konkrétním cílem 
byla vinařská obec Weisenkirchen.  

Jednalo se o jednu z obcí, ve které  
se každoročně pořádají jarní 
slavnosti vína. Mezi typické odrůdy pro tuto oblast patří Veltlínské zelené, 
Ryzlink vlašský a rýnský, Rulandské bílé  a Tramín. Z červených vín je to 
Zweigeltrebe, Modrý portugal, Rulandské modré a Svatovavřinecké. 
Polohou jsou vinice umístněné většinou  na terasách tvořící údolí řeky 
Dunaj. Pohled na nádhernou krajinu  je vykoupen tvrdými podmínkami při 
obdělávání terasovitých vinic. Vína nás zaujala hlavně nízkým obsahem 
cukru a velkou převahou nabízených bílých vín na úkor červených                  
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a růžových vzorků. Deštivé počasí nebylo to jediné, co nám zkazilo náladu. 
Špatný dojem jsme si odnesli z  jednoho z 15-ti otevřených vinařství. 
Majitelka dávala zřetelně najevo,  že u ní nejsou Češi ani návštěvníci z 
Moravy vítanými hosty. Naštěstí jsme si spravili chuť jinde, kde k nám byli 
vstřícnější. Dík patří našim tlumočníkům, bez kterých bychom se nemohli 
zeptat na podrobnosti z  pěstování révy a zpracování hroznů. V degustaci 
vzorků se pokračovalo  i při zpáteční cestě a tak bezmála tříhodinová cesta 
utekla rychleji.  

Wachau je rozlehlé údolí v Dolním Rakousku, jehož jádro tvoří řeka Dunaj. 
Počátky jeho osídlení sahají do prehistorických dob. V současné době  
je celá tato oblast jednou z nejnavštěvovanějších turistických míst                    
v Rakousku. Pro svou mimořádnou hodnotu bylo celé údolí Wachau v roce 
2000 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.  

Od ostatních částí Rakouska se Wachau odlišuje a je zajímavé systémem 
značení vín. Krom klasického přívlastkového označení a jména vinice   
tu na lahvích totiž najdete tři různá slova, která popisují styl vína. 
Steinfeder, místní název pro ve větru vlající travinu rostoucí u vinic,  
je vyhrazen pro lehká a jednodušší vína na běžné pití s nižším alkoholem, 
často právě z ploch u řeky.  

Federspiel, v překladu sokolnictví, je určen pro svěží skvěle pitelná a o něco 
výraznější a plnější vína.  

A konečně Smaragd, podle na slunci smaragdově zelených ještěrek, jež   
se tu rády vyhřívají na terasách vinic, u elitních, do sucha prokvašených vín      
z výborných poloh, vín s vyšším alkoholem, plných a schopných delšího 
zrání v lahvi - u špičkových představitelů i desítky let.  

Zdroj: Wikipedie, life.ihned.cz  

  Vítězslav Vrba 

člen Spolku               

Terezínských vinařů, o.s.      

  www.vinariterezin.cz 

 

http://www.vinariterezin.cz/
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Masopust - fašaňk 

Co je to masopust a kdy se slaví? To je otázka, kterou si nekladu 
možná jenom já. Masopust býval třídenní lidový svátek, který  
je podřízen církevnímu kalendáři. Slaví se v období před Popeleční 
středou, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi.                       
A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, bylo a je pokaždé 
jiné i datum masopustu. Masopust začínal o masopustní neděli, 
kdy se všichni sešli v hospodě, nebo přímo na návsi a tancovalo  
se až do rána. Podobně probíhalo i masopustní pondělí. 
Vyvrcholením celého svátku bylo masopustní úterý. Toho dne 
procházely po dědinách masopustní maškarní průvody. Tyto 
průvody neprobíhaly podle nějakých závazných pravidel. Čím více 
veselí, tím lépe. Masky byly všude pohoštěny něčím dobrým 
k zakousnutí a především domácí pálenkou. Tím pádem se veselí 
ještě zvyšovalo. Výrobě masek na masopustní průvod se nekladly 
žádné meze, záleželo na fantazii dotyčných. Ale i tak v průvodu 
nesměly chybět určité masky, jako je medvěd, kobyla, babka                 
s nůší, žid, kozel a jiné. Masopustní zábava končívala vždy                     
o půlnoci, kdy se masky rozešly, nebo se ještě pochovávala basa  
na znamení konce zábav a nástupu předvelikonočního půstu.                    
V dnešní době jsou masopustní zábavy o něco skromnější                        
a netrvají většinou tak dlouho. Ale pořád si zachovávají svá určitá 
pravidla. V naší obci letos proběhl masopustní průvod 1. března. 
Sraz masek byl v 9 hod. před kapličkami. Odtud se postupně 
procházelo celou obcí. Masky byly u každého domu vřele přivítány 
a dostalo se také na malé pohoštění. Kdo chtěl, přispěl malým 
finančním obnosem do připravené kasičky. Celkem bylo vybráno   
7 086,-Kč a 10 Euro. Tyto vybrané finanční prostředky použije 
spolek Přátel dobré zábavy k financování drobných akcí, jako  
je MDŽ, dětský den, dětský karneval, zdobení perníčků, draní peří, 
zpívání u vánočního stromku aj. Masopustní průvod byl ukončen 
opět v hospodě U Fridrichů.  
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Spolek Přátel dobré zábavy by tímto chtěl poděkovat všem 
maskám a také všem za finanční dary, které byly vybrány.                                              
Blanka Vrbová- Přátelé dobré zábavy,o.s.   
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Mezinárodní den žen 

Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí  
a příprav států na nadcházející světovou válku. V této době  
se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného 
života. Počátky můžeme spatřovat v roce 1907, kdy se konal první 
mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu.  

V roce 1908 se pak sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi 
v  New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení 
mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. 
Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední 
únorovou neděli „Národní den žen“. V Evropě byl Den žen zaveden 
o dva roky později, v roce 1910.  

Před rokem 1989 tehdejší politické zřízení využívalo tento den 
k propagaci režimu. V současné době se mnoho z nás kvůli tomu 
na MDŽ dívá skrze prsty. Obojí je špatně. Oslava tohoto svátku  
by neměla podléhat žádným politickým a jiným cílům. Připomínat 
a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená 
podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže  
v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě 
vůbec.  

Spolek Přátel dobré zábavy chtěl obnovením tradice oslav tohoto 
svátku potěšit a uctít ženy jako takové, a umožnit jim prožít 
společně jedno nedělní odpoledne. Akce se konala 9. března 2014 
na Obecním úřadě.  

Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění. Podávala 
se káva s domácím medovníkem a některé nepohrdly  
ani skleničkou vína. Příjemnou atmosféru určitě podpořilo  
i vystoupení dětí. Ty si pro své maminky, babičky a tetičky 
připravily pár básniček a písniček. 
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 A protože ženy mají rády květiny, dostala každá přítomná od dětí 
alespoň ručně vyráběný papírový tulipán.  

Tímto bych chtěla poděkovat především dětem za jejich odvahu  
a ochotu potěšit ostatní. Rodičům dětí, manželům Esterkovým              
a paní Martině Chlápkové za pomoc při organizaci akce.  
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Blanka Vrbová - Přátelé dobré zábavy,o.s.     
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Dětský karneval 
Přátelé dobré zábavy uspořádali dne 29.3.2014 na tradičním místě 

,,Dětský karneval,,. Děti se sešly v hojném počtu v nejrůznějších 

maskách. Děti provázel programem Tinky Winky a Po, se kterými 

společně tancovaly a soutěžily. Odměnou za předávání lentilek, 

foukání míčku na stolové dráze a ve věšení prádla byly sladkosti. 

Za nápadité kostýmy a spolupráci v celém programu si děti vybraly 

věcnou cenu. Přátelé dobré zábavy se těší na další společné 

odpoledne.                                                                                    Přátelé dobré zábavy,o.s. 
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  Dětský den 
 

Euripidés – „Ve svých dětech žijeme dál“  

Novalis – „Dítě je láska, která se stala viditelnou“  

Albert Einstein – „ Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů,  

jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti,  

ale v  dospělosti jsme si hrát zapomněli“  

Kdyby nás pan Einstein viděl v neděli 8. června, tak by měl  

asi radost a musel by motto přepsat. Spolek Přátel dobré zábavy 

uspořádal pro děti dětský den, kdy si společně s dětmi hráli  

i dospělí. Dětský den se nesl v duchu hradů a zámků. Děti plnily 

úkoly, za které dostávaly razítka a body poté proměnily v sladkou 

odměnu. Nejvíce radosti jim však udělal nafukovací skákací hrad. 

Kde se děti vyřádily. I když sluníčko pořádně hřálo, přišlo více jak 

30 dětí, které si to i přesto užívaly. Nejlépe bylo asi nejmladším 

účastníkům a to Danečkovi Kostihovi a Davídkovi Valentovi, kteří 

odpočívali ve stínu v kočárku. Na závěr bych chtěla poděkovat 

všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na samotné akci a také 

všem účastníků dětského dne.  

Ludmila Esterková - Přátelé dobré zábavy, o.s.  
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Z farnosti – O čase a smyslu 
Satan svolal celosvětový kongres démonů. A v úvodním projevu 

řekl: "Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si postavili množství 

kostelů a chrámů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také 

mnoho moudrých knih - některé z nich i svaté - a dokáží z nich 

poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu 

nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena...".  

"Co tedy máme dělat?" volali démoni.  

" Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte  

je o čas'', pokračoval Satan, '' aby prostě neměli čas na podstatné 

věci. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými 

prkotinami; vymyslete spoustu možností, jak zaměstnat jejich 

myšlení. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli 

tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu  

a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli 

kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti 

a nepostradatelnosti; říkejte jim: "Kdo to zachrání, když ne ty? 

Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty!"  

Budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet 

ve dne i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim 

věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy 

přestanou být útočištěm před pracovním shonem. Lákejte je, 

aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač. 

Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád 

vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali 

sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě 

pořád něco hlučného pouštěli.  
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Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet 

čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. 

Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich 

schránky naplňte reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb 

zdarma. V časopisech a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky 

a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je krása, a znechutili  

si své protějšky.  

Postarejte se, aby byli každý večer tak unaveni, aby se nemohli 

milovat. Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení,  

aby se z cest a z rekreací vraceli vyčerpaní.  

Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností 

"aktivního" odpočinku v zábavních parcích, v 

multikinech   a v hledištích stadionů. Hlavně je stále a bez oddechu 

zaměstnávejte!  

To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý  

a nevtíravý."  

Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle 

horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí...  

(převzato z internetu) – stránky Brněnského arcibiskupství  
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  Od Vánoc přes Velikonoce k letnicím 
Od devadesátých let XX. stol. doplňoval svátečnost slavností 

v kostele svým zpěvem smíšený pěvecký sbor za doprovodu 

varhaníka Pavla Hoše a pak Pavla Skopala. O letošních Vánocích 

se mile představily mladé hlasy, aby pak o Velikonocích zazněly 

v plné síle. Pocit zpívat ke cti a chvále Boží je naplňující a když  

i ostatní to takto vnímají, rozdává se radost všem zúčastněným.  

O slavnosti Seslání Ducha 

svatého = letnic, měli své první 

vystoupení s trubkou chlapci 

Tomáš Prantl  a Ondřej Valenta,  

kdy zazněly slavnostní fanfáry 

při pozdvihování. Doplnili tak 

řádek mladých muzikantů 

sourozenců Vrbových. 

Je pro Terezín požehnáním, 

ozývá-li se z kostela modlitba, 

zpěv i hudba. Vždyť milé 

prostředí našeho kostela působí 

i na přespolní návštěvníky. 

Kolemjdoucí i kolemjedoucí 

obdivují budování kolem kostela.  Za podpory dobrodinců, kteří 

přispěli na tento účel byla letos vybudována cesta kolem kostela 

k novému hřbitovu, natřena věž kostela a opraveny zpráchnivělé 

krovy. Jak na domě je časem vše obnovovat, tak i stánek Boží to 

vyžaduje.   Pobídkou k budování je věta napsaná kolem sochy 

Božského Srdce Páně: „Viz to Srdce, které nás tolik milovalo“ 

(doslovný výpis z kronik obce).                                    Ludmila Skopalová 
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             Ludmila Skopalová 

Stalo se před …. 
 

1774 - před 240 lety byla založena naše obec Terezín.  

1879 - před 135 lety daroval císař František Josef I. 200 zlotých  

na opravy školy. V obci oslavována stříbrná svatba císařských 

manželů. Silná zima trvala nepřetržitě 2 měsíce, dosáhla až 26 

stupňů mrazu.  

1899 - před 115 lety byl v obci založen hřbitov.  

1909 - před 105 lety byla zahájena železniční doprava na trati Čejč-

Ždánice.  

1884 - před 130 lety byla konána štvanice na jelena, jíž se zúčastnil 

císař pán, princ Rudolf, arcivévoda Ludvík a mnozí jiní. Jelen 

vypuštěn dvanáctého února u Podivína a štván. Ke třetí hodině 

odpolední pronásledován byl od Krumvíře k Terezínu. Běžel vlevo 

kol osady, pustil se kolem Fojtíkova domu (stodoly), zpět kol 

humen uličkou mezi čís. 87 a 53 kol školní zahrady a vrazil  

do otevřeného dvoru Jiřího Trnky čís. 58. Arcivévoda Ludvík 

navštívil školu. Uštvaný jelen byl z naší osady odvezen druhého 

dne v krytém voze. Účastníci štvanice odjeli také do Hodonína  

a Vídně.  

1894 - před 120 lety v měsíci srpnu vyhořely chalupy čís. 25 a 81      

( dnes domy Chlápek M. a Knápek Fr.).  

1924 - před 90 lety obec Čejč požaduje po obci Terezín zato, 

že občané odebírají měkkou vodu ze studně „Heligy“ jednou  

pro vždy na opravu cesty a mostu k této studni obnos 1.500,-korun 

a roční příspěvek 500,-korun. Zima letošního roku byla na zdejší  
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poměry dlouhá a tuhá, napadlo hodně sněhu, mrzlo až do konce 

března, kdy mrazy dosahovaly až ke 13 stupňům. S jarními pracemi 

se započalo až v dubnu. Nejvíce byla orná plocha oseta cukrovkou.  

1924 - před 90 lety v červnu prožívali občané slavnostní chvíle. 

Mohli ve svém středu pozdraviti svého prvního presidenta 

a osvoboditele T.G.Masaryka,  jenž navštívil Mutěnice,  Hodonín, 

Hustopeče, Čejč, Čejkovice a Klobouky. Občané i žáci před školou 

vítali svého tatíčka. U školy postavena slavobrána a u ní 

shromáždili se veškeří občané a žáci. Pan president měl Terezínem 

jenom projeti. Když však viděl všechno občanstvo a že žáci hledí 

mu podati kytici, káže zastaviti, béře  do rukou kytici a promlouvá 

k občanům i dětem. Vše nakupí se kolem auta páně presidenta  

a uchystaný proslov nemožno přednésti. (proslov žák Petr Valenta, 

kytici Anast.Rojčová). Pan president přijímá nádherně vyšívaný 

šátek podaný Josefou Valentovou a zhotovený žákyněmi II.třídy. 

Při té příležitosti táže se po svém bývalém spolužáku Fojtíkovi. 

Na to pan president děkuje, kyne svým milým způsobem  

a pozdravován novým voláním  a jásáním, odjíždí na Čejč, kam  

ho vyprovázeli chlapci na koních, kteří mu před tím vyjeli vstříc 

směrem k Brumovské zastávce jako „banderium“. Při své zpáteční 

cestě je pan president opětně celou obcí zdraven a oklamován. 

Vzácná tato návštěva utkví jistě malým i velkým v paměti a všichni 

zajisté budou vzpomínat dlouho, že ve svém domově vítali svého 

prvního presidenta. Při návštěvě p.presidentově  v Hodoníně 

zúčastnili se vítání a holdu a řídící Fr.Weber při pozdravu pana 

presidenta veškerým učitelstvem okresu. 
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1929 - před 85 lety zima natropila mnoho škod na ovocném 

stromoví. Odumřelo 89 jabloní, 54 hrušní, 220 moruší, 58 třešní, 

200 švestek. V tomto roce v osadě jest 25 koní (3 hřebci,  

7 valachů, 15 klisen), 184 skotu (45 telat, 2 býci, 37 jalovic, 98 krav, 

2 voli), 416 brav (46 koz, 366 krmných vepřů, 4 kanci),  

3125 drůbeže (1717 slepic, kohoutů a kuřat, 996 husy, 408 kachny, 

2 krůty, 2 perličky).  

1949 - před 65 lety druhého října bylo ukončeno zavádění letního 

času a oznámeno, že v příštích letech již letní čas nebude 

zaváděn… Od prvního října přestaly platit potravinové lístky. 

Chleba se dostávalo na lístky, jen 6 kg na měsíc pro jednu osobu.    

I přes katastrální sucho v r.1947 vláda rozhodla uvolnit chleba, 

všechny mlýnské výrobky i brambory. Chléb 1 kg 5,-Kčs, máslo 1 kg 

360,-Kčs, cukr 1 kg 160,-Kčs. V tomto roce 18. prosince bylo 

zahájení Vánočního stromu republiky úvodním proslovem 

předsedy MNV Pavlem Bízou místním rozhlasem. Žáci přednášeli, 

zpívali,  koledovali. Poděkoval každému jmenovitě, kdo se zasloužil 

o obnovu zdejší školy.                                                     

                                                                                                  Jaroslav Němec  
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Zamyšlení ? 
                              

                                     Čísla – Obyvatelé - Domy 

Obec Terezín od počátku přidělila obytným stavením a jiným 

budovám do současnosti celkem 164 popisných čísel.  

V současné době máme v naší obci: 

31 obytných domů s jedním uživatelem  

29 obytných domů se dvěma uživateli  

24 obytných domů se třemi uživateli  

20 obytných domů se čtyřmi obyvateli  

10 obytných domů s pěti uživateli  

15 obytných domů se šesti obyvateli  

129 obytných domů celkem 383 občanů  

V tomto počtu občanů jsou stále evidováni tři občané z čísla 

popisného 97, kteří již v obci dlouhodobě nebydlí a nejsou 

doposud odhlášeni.  

Dále k tomuto počtu občanů je nutno přičíst 18 občanů, kteří jsou 

evidováni k pobytu na ohlašovně obecního úřadu. Většinou jsou  

to ti, kteří v obci již nebydlí, neodhlásili se z trvalého pobytu v obci.  

Celkový počet obyvatel k 28.2.2014 činí - 401 občanů.  

Z toho je 214 žen a 167 mužů včetně dětí.  

129 domů obydlených (v úvahu je nutno brát dům čp.97 - odečíst)  

22 domů neobydlených (a zde zase dům čp.97 - připočítat)  
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8 domů-jiné stavby (čp.78 – Obecní úřad, čp.97 – lakovna, čp.132- 

potraviny Večerka, čp.133 – hospoda U Fridrichů, čp. 154 – Zemas 

živočišná farma, čp.158 – prodejna nábytku, čp.161 – autoservis 

Ford, čp.164 penzion Šohaj).  

3 čísla popisná již zanikla a nemůžou již být žádné stavbě přidělena 

(čp.23-Herzánová Stanislava, čp.70-Lukáš Jindřich,čp.53-Valentová 

Leopoldýna).  

2 domy obydlené (čp.24 a 127) obyvatelé nejsou přihlášeni  

164 popisných čísel.  

Obyvatelé a domy v dřívějších letech:  

r.1890 - 371 obyvatel - 90 popisných čísel 

r.1926 - 480 obyvatel - 102 popisných čísel  

r.1963 - 523 obyvatel - 132 popisných čísel 

r.1970 - 509 obyvatel - 144 popisných čísel  

r.2006 - 401 obyvatel - 157 popisných čísel 

r.2011 - 406 obyvatel - 164 popisných čísel  

Terezínku, jakou máš budoucnost?  

V sedmdesátých letech naše obec i další podobné obce měly útlum 

ve výstavbě, mladí si rodinné domy stavěli ve vedlejších obcích 

a ti nám dnes v obci chybí. Je potřeba obec omladit. V Novém 

Poddvorově, vesničce, která před pěti lety měla 158 obyvatel, 

dnes jich má již 195. Obec vyčlenila a zasíťovala dvanáct 

stavebních parcel, nabídla je k výstavbě a již ve čtyřech domcích 

jsou noví přistěhovaní obyvatelé do obce.  
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Obec ještě další parcely bude rozměřovat. Také obec Žeraviny v 

roce 2009 měla 174 obyvatel a nyní 205.  

Má možnosti a perspektivu náš Terezín?  

             Jaroslav Němec  

 

Terezínské kriminální okénko 
 

12.7.1975 Dvě stopařky znásilnil, už dvakrát soudně trestaný             

46.letý Josef B. na polní cestě u Terezína. Vyhrožoval, že když  

mu nebudou po vůli, zastřelí je vzduchovou pistolí.  

12.8.1975 V husté ranní mlze, za Terezínem doplatily na hazard 

řidiče tři ženy. Třicetiletý Otakar K. předjížděl nákladní auto                  

a přitom narazil do protijedoucího automobilisty z Maďarska. Jeho 

manželka a dvě spolujezdkyně pachatele nehody v troskách 

osobních aut zahynuly, oba muži vyvázli pouze s lehčím zraněním.  

12.3.1979 Havárie osobního automobilu, v časných ranních 

hodinách v obci Terezín řidič osobního automobilu z Milovic                 

v důsledku nevěnování se plně řízení vozidla sjel na pravou stranu 

silnice na chodník, kde narazil do sloupu telefonního vedení.  

Při havárii utrpěl těžké zranění, hmotná škoda vznikla ve výši  

asi 30.000,-Kč.  

26.5.1998 Kradlo se zřejmě s pomocí jeřábu, neznámý pachatel 

odstranil zámek s řetězem na bráně oplocení u Tereziánského 

sklípku a zřejmě s použitím nákladního vozidla s „rukou“odcizil dvě 

nerezové nádrže na víno o objemu 4.000 litrů. Škoda tak vznikla 

100.000,-Kč.  
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14.7.1998 Vykraden Kulturní dům, do sálu Kulturního domu 

v  Terezíně se vloupal neznámý pachatel. Že jeho cílem nebyla 

kulturní osvěta, o tom svědčí absence nejrůznějších předmětů. 

Budova KD je částečně pronajatá k podnikatelským účelům,                  

z prodejny domácích potřeb, která se nachází v areálu, tak zmizelo 

zboží a nejrůznější předměty za cca 8.000,-Kč. Zloděj pak vnikl také 

do holičství a obecní knihovny, stejně tak poctil návštěvou 

prodejnu náhradních dílů – celkovou škodu upřesní znalec.  

8.11.1998 Zloději se s lupem nedostali daleko, motorovou vibrační 

desku v hodnotě okolo 100 tisíc Kč ukradli poblíž Terezína dva 

neznámí muži. Ti přístroj, který byl uložený poblíž silnice, naložili 

do dodávky a odjeli směrem na Čejč. Hlídka dopravní policie 

zloděje i s lupem zadržela ještě téhož dne. Použití donucovacích 

prostředků bylo vyhodnoceno jako oprávněné.  

1.2.1999 Zloděj ukradl z vepřína dvě selata, dvě pětadvacetikilová 

selata ukradl neznámý zloděj z vepřína v Terezíně na Hodonínsku. 

Zloděj poškodil zámek na dveřích a vloupal se do vepřína. Škoda 

vznikla za čtyři tisíce.  

3.3.1999 Granát z II.světové války Terezín neohrozil, s příchodem 

jara dochází ke zvýšenému počtu nálezů munice z II.světové války. 

Pracovníci zemní firmy objevili při polní prácí v k.ú. obce Terezín 

nevybuchlý minometný granát ráže 82 mm. Pyrotechnik Správy 

JmK Brno granát zajistil.  

24.1.2001 Majiteli byl ukraden přívěsný vozík, ani ne rok starý 

přívěsný vozík pozbyl pětatřicetiletý muž z Terezína  

na Hodonínsku. Valník s korbou z pozinkovaného plechu nechal 

odstavený za rodinným domem v němž bydlí. Neznámý pachatel 

vozík ukradl.  
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Rok 2001 Zloděj ukradl ze stodoly traktor, ze stodoly rodinného 

domu v Terezíně na Hodonínsku odcizil v nočních hodinách dosud 

neznámý pachatel malotraktor. Vlečku, kterou odpojil, nechal  

na místě a odjel zadními vraty. Pětapadesátiletému majiteli byla 

způsobena škoda přesahující 50 tisíc korun.  

9.4.2002 Nepozorný řidič měl po srážce s vlakem štěstí, 

výstražného světelného i zvukového znamení ani houkání 

strojvedoucího si v Terezíně nevšiml v ranních hodinách 

čtyřiatřicetiletý řidič osobního vozidla VW Sharan a na zdejší 

železniční přejezd trati vjel v době, kdy sem přijížděl nákladní vlak. 

Po střetu s ním bylo auto odhozeno mimo kolejiště, kde narazilo 

do dřevěné čekárny. Řidič utrpěl pouze lehká zranění, ale škoda 

byla odhadnuta ve výši asi dvou set tisíc korun.  

10.12.2002 Muže srazil na kolejích vlak, jednašedesátiletého muže 

z okresu Zlín, který šel za tmy po kolejích,  srazil na železniční trati 

u Terezína nákladní vlak. Jeho strojvedoucí dával zvukovou 

výstrahu poté, co chodce spatřil, ten však nereagoval. I přes 

okamžité brzdění došlo ke střetu. Muž po nárazu utrpěl těžké 

zranění, s nimiž byl převezen do Úrazové nemocnice v Brně.  

18.2.2003 Policisté hledají řidiče vozu, který zranil tři chodkyně, 

Hodonínští policisté hledají neznámého řidiče osobního vozidla 

VW Scirocco s německou státní poznávací značkou, který                       

v Terezíně u křižovatky na Kobylí srazil tři čtrnáctileté chodkyně. 

Najel do nich v prostoru tamní autobusové zastávky. K nehodě 

došlo krátce před sedmou hodinou ranní. Viník z místa ujel, auto 

značně zablácené policisté našli na parkovišti před hotelem U Lva          

v Kloboukách u Brna.  
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11.12.2003 Nehodu vozu se čtyřmi dívkami ohlásil policistům  

až lékař, hodonínské chirurgické ambulance,k níž došlo u Terezína. 

Ošetřoval devatenáctiletou dívku, která cestovala v osobním 

vozidle Peugeot 106 s dvacetiletou řidičkou a dvěma kamarádkami 

ve věku 18 a 19 let. Auto dostalo na zledovatělé, neposypané 

vozovce smyk a havarovalo v poli. Dívka utrpěla zlomeninu prvního 

bederního obratle s dobou léčení více než tři měsíce.  

11.5.2004 Mladíky zadržela hlídka policie i s ukradeným pečivem, 

na čerstvé pečivo dostali chuť nad ránem v Terezíně dva mladíci 

ve věku 20 a 26 let. Ukradli ho ze dvora tamní prodejny za pět set 

korun a vydali se směrem na Čejč. Po cestě je ale zadržela pozorná 

hlídka policistů z Dubňan.  

15.8.2005 Podvodnice nabízející deky obraly důvěřivou 

důchodkyni, obětí dvojice zatím neznámých podvodnic                     

se v Terezíně stala jednaosmdesátiletá důchodkyně. Ta pustila 

do svého domku ženy, které nabízely v podomním prodeji ke koupi 

přikrývky. Následně ale důvěřivé stařence v nestřeženém 

okamžiku sebraly 47 tisíc korun.  

6.9.2005 V havarovaném vozidle byla také těhotná žena, dopravní 

značení nerespektoval v Terezíně dvaatřicetiletý řidič Škody 

Favorit, který na křižovatce nedal přednost v jízdě vozu Ford Focus 

s připojeným vozíkem a srazil se s ním. Při střetu byly zraněny 

třiatřicetiletá manželka a šestiletá dcera viníka nehody, 

do nemocnice na pozorování byla odvezena osmadvacetiletá 

spolujezdkyně řidiče z vozu Ford, jež je v pokročilém stupni 

těhotenství. Celková škoda na vodidlech činí 90 tisíc korun. 
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1.11.2005 Přišla o peníze i doklady, tašku s osobními doklady, 

hotovost ve výši deseti tisíc korun a dva mobilní telefony odcizil 

neznámý zloděj, který se vloupal do Fiatu zaparkovaného                 

v Terezíně u hlavní silnice. Do automobilu se dostal poté, co rozbil 

boční okno. Škoda se tak vyšplhala na šestadvacet tisíc korun.  

20.2.2007 Zaběhlá klisna strávila dvě noci v odpadní jímce, tahat 

koně ze septiku museli hasiči v Terezíně. Zvíře propadlo otvorem  

o rozměrech padesát krát padesát centimetrů do hloubky  

tří metrů. Záchrana trvala hasičům více než tři hodiny.   

18.12.2007 V Terezíně hořela vinárna, hosté včas utekli, 

třímilionový majetek uchránili v neděli krátce po půl jedné 

odpoledne hasiči v Terezíně. V tamní vinárně se vzňal strop, který 

hasily hned čtyři záchranářské jednotky. Že je něco v nepořádku, 

zjistili návštěvníci vinárny. Viděli, že se ze stropu kouří, všichni 

stačili včas utéct. Příčinou požáru byla vada na komíně. Škoda byla 

vyčíslena na sto tisíc korun.  

16.12.2009 S autem narazil do domu, nehodu přežil, škodu sto 

čtyřicet tisíc korun způsobil třiadvacetiletý řidič osobního auta, 

když v pondělí odpoledne narazil do rodinného domu v Terezíně. 

Podle policistů na vině byla únava. Při cestě z Brna řidič usnul 

a čelně narazil do zdi rodinného domu.  

20.7.2010 Měl v sobě drogu,zavinil nehodu, tři lehce a jeden těžce 

zraněný. Takový je následek špatného odbočování v Terezíně 

na Hodonínsku. V neděli večer udělal tento manévr řidič auta 

Honda. V tu dobu přijížděl v protisměru Renault, pro krátkou 

vzdálenost už nemohl jeho řidič zabránit střetu, auta skončila 

mimo silnici. Test zjistil u řidiče špatně odbočujícího Hondy drogu.  
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10.4.2012 Za havárií byl mikrospánek, auto na maděru, ale řidič 

vyvázl jen s lehkým zraněním. Tak se dá ve stručnosti popsat zprvu 

hrozivě vypadající havárie, ke které došlo u Terezína pět minut 

po úterní půlnoci. Čtyřiadvacetiletý slovenský řidič na rovném 

úseku vyjel kvůli mikrospánku vpravo mimo silnici a čelně narazil 

do zábradlí železného mostku. Auto zábradlí urazilo a sjelo 

po travnatém svahu až na pole, kde se převrátilo na střechu. Řidič 

vylezl bočním oknem, měl pouze naražené zápěstí a natažený 

lýtkový sval.  

9.10.2012 Řidič se srazil s koněm, riskantní předjíždění zapříčinilo  

v úterý večer srážku automobilu s koňským povozem. 

Jednapadesátiletý řidič neodhadl na cestě z Terezína do Čejče své 

schopnosti a při předjíždění dodávky narazil do protijedoucího 

spřežení jedoucího do Terezovského dvora. Obě vozidla skončila 

v příkopě. Řidič automobilu se spolujezdcem a také dvacetiletý 

vozka a o rok starší spolujezdkyně byli převezeni do nemocnice. 

Jednoho zraněného koně převezli na veterinární stanici do Brna, 

později kůň musel být utracen.  

                                                                                                                                   Jaroslav Němec  
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  Varování před podvodníky 
 

Společnost E.ON varuje před podvodníky! 

V poslední době se množí případy podvodného jednání tzv. 

obchodníků, kteří slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího 

plynu. Nechají si podepsat plnou moc a vyúčtují 4 000,- Kč. Vydají 

doklad o zaplacení, na kterém jsou uvedeny falešné údaje. 

V několika případech, které nám sdělili sami poškození odběratelé, 

je na dokladu uvedena firma E.ON Distribuce s vymyšleným 

identifikačním číslem. Došlo to tak daleko, že jedné 

zákaznici podvodník zrušil smlouvu na dodávku plynu, ale novou 

nezajistil,  a tak paní byl odběr ukončen bez jakékoliv náhrady. 

Podvodníci  si vyhledávají převážně starší občany. Vyzýváme proto 

všechny odběratele, aby si dávali pozor a pokud již otevřou 

neznámému hostu, aby mu nedávali peníze v hotovosti, 

nepodepisovali plnou moc či jiné dokumenty. Energetická 

společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven bezhotovostní 

styk, to znamená placení záloh, přeplatků či nedoplatků je 

realizováno formou složenky, inkasem či převodem na účet.   

Nikdy nevybírá částky v hotovosti! 

Akciová společnost E.ON Distribuce nemá s tímto podvodným 

obchodem nic společného. V Jihomoravském kraji nevlastní žádná 

distribuční zařízení na rozvod plynu. Aktuálně zvažujeme podání 

trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodů 

podvodného jednání a poškození dobrého jména společnosti 

E.ON. 

 



 
 52 
 

 

NE - Revize regulátoru tlaku plynu 

Před pár dny přišla emailová zpráva v tomto znění:  

Vlastníte plynovou přípojku? Pak Vás jistě bude zajímat, že podle 

normy ČSN 38 6405 jste povinni jedenkrát za 3 roky provádět 

provozní revizi regulátoru tlaku plynu. Vzpomínáte, kdy jste 

naposledy tuto revizi provedli? Je možné, že už je nejvyšší čas. 

Právě teď na konci topné sezóny  je ideální doba na výměnu. Jsme 

certifikovaní specialisté na revize regulátorů značky GMR Skuteč. 

Pošlete nám svůj regulátor značky GMR a my Vám obratem 

zašleme opravený s revizí. /samozřejmě za peníze –jejíž výši 

zapomněli poznamenat/ 

!!! upozorňujeme  všechny spoluobčany, že v žádném případě 

nemají povinnost provádět revizi regulátorů – Revize ze zákona 

nevyplývá !!! 
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  Možnost přivýdělku uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP 
 

Obecní úřad s podporou Úřadu práce 

nabízí občanům vedeným v evidenci uchazečů o zaměstnání  

déle jak 12 měsíců možnost přivýdělku 

 na Dohodu o provedení práce.  

Dohoda může být uzavřena max. na 3 měsíce  

s měsíčním příjmem 2400,-Kč. 

Bližší informace zájemcům poskytne OÚ. 

----------------------------------------------------------------------------------------
Jedná se o nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti,  
kdy je poskytován příspěvek zaměstnavateli, který vytvoří pracovní 
místo pro UoZ (uchazečů o zaměstnání), který je veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců nebo se ocitne 
v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Dohodu o poskytnutí 
příspěvku může ÚP uzavřít s OÚ nejdéle na dobu do 31. 12. 
2014.  UoZ je u zaměstnavatele zaměstnán na dohodu o provedení 
práce s maximálním rozsahem 40 hodin měsíčně s tím, že doba,  
na kterou může být dohoda o provedení práce mezi UoZ  
a zaměstnavatelem uzavřena, je maximálně 3 měsíce.  
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  Za životní prostředí – NE spalování odpadů 
 

Také u nás na obecním úřadě je možné se připojit se svým 

podpisem k petici za životní prostředí proti tvz. Depolymerizační 

lince, která se má vybudovat v areálu bývalého Neochemu 

v Hovoranech. Jednoduše se jedná o spalování odpadu skládajícího 

se z plastů pryže, papíru, textilu a dřeva. Všichni jistě mají v živé 

paměti největší požár na jižní Moravě, který v roce 2006 zcela 

zničil výrobnu molitanu (polyuretanové pěny).  

Text petice: 

Ne termální depolymerizaci! 
  

PETICE 
  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

  
My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zřízením termální depolymerizační linky v katastru obce Šardice, 
v těsném sousedství Hovoran, která by měla pomocí tepelného rozkladu zpracovávat odpady a jejíž provoz 
by výrazně zatížil životní prostředí a dlouhodobě negativně ovlivnil zdraví obyvatel dotčených i okolních 

obcí. 
  
Petice je určena Krajskému úřadu Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 
  
Petiční výbor ve složení: 
            
Vít Marada, Hovorany 22, spolek včelařů 
Ing. Helena Berková, Hovorany 623, Za životní prostředí Hovoran, z.s. 
Ing. Bc. Jiří Šťastný, Hovorany 218 
Ing. Josef Ševela, CSc., Hovorany 317, Za životní prostředí Hovoran, z.s. 
Jiří Jurajda, Hovorany 319, Za životní prostředí Hovoran, z.s. 
Martin Kovanič, Hovorany 233, zastupitel obce 
Martin Vachút, Hovorany 821, zastupitel obce 
Ing. Miloslav Petrjánoš, Moravská Nová Ves, Dolní 126 
Petr Fasora, Hovorany 203, vinař 
Josef Ištvánek, Hovorany 219 
  
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány jsou oprávněni: 
  
Vít Marada, Hovorany 22 

Ing. Helena Berková, Hovorany 623 
Ing. Bc. Jiří Šťastný, Hovorany 218 

 

Více zde: http://cistehovorany.webnode.cz/aktualne/ 

 

http://cistehovorany.webnode.cz/aktualne/
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  Společenská kronika 
                                                           

    ŽIVOTNÍ JUBILEA 

V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří za první polovinu roku 

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

Jubilanty starší 80.let uvádíme všechny. 

60 let            65 let 

Bureš František     Kmentová Jaroslava  

Žilka Martin      Bayer Jaroslav 

Jurečková Zdeňka     Lesovská Ludmila 

Odložilíková Zuzana 

Křenek Josef 

Jeřábek Jaroslav 

Šišáková Jana 

Křenková Františka    

70 let       75 let 

Otáhal Josef      Vašíček František  

Lesovský Jaroslav       Knápek Oldřich 

80 let        81 let 

Hoša Antonín                                             Jeřábková Františka 
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82 let       84 let 

Zaviačičová Ludmila    Prachařová Anna 

Mayerová Marie 

Studýnka Leopold   

86 let       87 let 

Ambrosová Františka    Valentová Antonie 

89 let         

Bravencová Františka       

 

  

   

  Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. 

 

 

                   NAROZENÍ 

 

   Valenta David     

     narozen     

    24.1.2014 

                        

                            

     Rodičům přejeme, aby měli ze svého syna jen radost. 
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            ZEMŘELÍ 

 

Dufková Věra  ročník 1930  zemřela   15.4.2014 

„ omlouváme se za chybu v Terezínských listech – zima 2013  a doplňujeme 

informaci, která v minulém čísle chyběla“ 

 Vašíčková Ludmila    ročník 1941   zemřela    4.11.2013 

 

                Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 

 

    Zpracovala: Lenka Výletová 

 

Statistické údaje 

 

Počet obyvatel k  1.1.2014 : 396 

Evidence obyvatel k 31.5.2014 : 397 

Z toho nad 15 let : 349 obyvatel 

Nově přihlášeni k trvalému pobytu : 3 obyvatelé 

Odhlášeno z trvalého pobytu: 2 obyvatelé 

Zemřelí:  1 obyvatel 

Narození: 1 obyvatel 

Pobyt na ohlašovně:  18 obyvatel 

Zpracovala: Výletová Lenka 
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Pranostiky - léto 

 

Červenec 

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci 

po uši oděj se! 

Jaký červenec, takový leden. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se 

zima zaskvěje. 

Slunce peče - déšť poteče. 

Na mokrý červenec následuje bouře a 

krupobití. 

 

 

2. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté. 

4. Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. 

6. Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí. 

8. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane. 

10. Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. 

13. Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší. 

18. O svatém Kamilu slunce má největší sílu. 

19. Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína. 

20. Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. 

21. Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá. 

22. V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává. 

23. Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří. 

25. Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce. 

26. Svatá Anna - chladna z rána. 
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Srpen 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

 

Teplé a suché léto přivádí za 

sebou mírný podzimek, tuhou 

zimu a nejlepší víno. 

Když v srpnu naprší, tak než se 

oběd pojí, všecko slunce vysuší. 

 

Mlhy na lukách, potocích a řekách 

v srpnu zvěstují trvalé počasí. 

 

 

4. Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše. 

7. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. 

10. Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. 

15. Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. 

16. Na svatýho Rocha přibude brambor trocha. 

18. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

23. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. 

24. Bartoloměj svatý odpoledne krátí. 

24. Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. 

28. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 

29. Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. 

29. Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. 
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Září 

Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. 

 

Podzim na strakaté kobyle jezdí. 

Září víno vaří a co nedovaří, říjen 

dopeče. 

Divoké husy na odletu - konec 

i babímu létu. 

 

1. Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný. 

2. Na Štěpána krále je léta namále. 

8. Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle. 

8. Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění. 

14. Po svatém Kříži,  podzim se blíží. 

15. Od Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne. 

16. Na Ludmily světice obouvej střevíce. 

21. Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši. 

23. Svatá Teklička maluje jablíčka. 

26. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. 

27. Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána. 

28. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. 

29. Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. 

30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. 
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Děkujeme Všem, kdo svými příspěvky přispěli   
do Terezínského zpravodaje 

Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním svého jména 
v příštích vydáních zpravodaje, nechť to oznámí na OU. Ať už v souvislosti 
s významnými životními jubilei, nebo v napsaných článcích.       
 
Za redakci: Ing. A.Hanák, L.Výletová, L.Esterková 
 

Pokud má někdo zájem přispět do dalšího zpravodaje svými příspěvky, 
může své příspěvky zasílat na e-mail: obec.terezín@seznam.cz 

 

Pozvánky 

 
První červencový víkend, tj. 5.7.2014, Vám již podeváté 
 Spolek Terezínských vinařů nabízí jedinečnou příležitost 

 ochutnat kvalitní vína přímo ve vinných sklepech. 
 Letos se chystá prezentovat své produkty 16 vinařů. 

 Setkáte se přímo s výrobci vín, kteří upřednostňují tradiční výrobní 
postupy svých předků, 

 ale i moderní technologie zpracování hroznů.  
Po dobu degustace Vás bude bavit  mužský pěvecký sbor  z Hovoran. 

 Večer se degustace vín přesune do přilehlého přírodního areálu, 
 kde Vám k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic 

 a žákovská dechová hudba Mutěňané-Čejkovjané.  
 

Poznejte osobně vinaře a jejich vína, sklepní uličky a místní folklór. 
 

Současně s otevřenými sklepy se konají v obci i tradiční krojované hody.  
  
Přijďte a pozvěte své přátele!  
   

Bc. Vítězslav Vrba 
 

Příspěvky do zpravodaje 

mailto:obec.terezín@seznam.cz
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Nově osvětlený kostel  

          a hřbitov 
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