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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, milý čtenáři 

těchto Terezínských listů. 

Srdečně Vás zdravím těsně před 

Vánocemi prostřednictvím 

zpravodaje naší obce. 

Nejprve bych Vám všem chtěl 

ze srdce poděkovat za součinnost, 

přístup a veškerou komunikaci, kterou jste v uplynulém roce s obcí sdíleli. 

Ještě raději bych chtěl zcela upřímné díky vyslovit všem voličům, kteří mě 

odevzdali svůj hlas a samo sebou i těm, jenž mě nominovali do soutěže 

Starosta roku. Nemohu zastřít, že mě výsledek v obojím případě velmi, 

skutečně velmi překvapil. Zajisté není sporu, že mile. 

Vůči těm, jenž odmítli svůj podpis na soutěžní arch připojit  

a věnovat pramálo pro možnost rozvoje naší obce, necítím žádnou zášť, ani 

cokoli negativního. Bylo to jejich svobodné rozhodnutí a já ho ctím. Stejně 

jako negativní připomínky občanů, ze kterých se snažím vyvodit důsledky 

k jejich uspokojení. Ne vždy je to ovšem možné. 

Volební výsledek i výsledek soutěže je ale naprosto určitě obrovským 

závazkem, který neberu na lehkou váhu. Stačí se projít po naší obci a 

rozhlédnout se. Všude je k vidění to, co by mohlo být jinak  

a lépe. V mnoha případech je to otázka nejenom financí, ale především 

množství práce a úsilí.  

Nikomu jistě neuniklo, že je v Terezíně namontovaný nový rozhlas! 

Využili jsme možnost získat dotaci z programu Životního prostředí. Dotace 

činila 90% finančních prostředků. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 

1.608.247,- Kč. Z rozpočtu obce bychom měli doplatit přibližně 180 tis. Kč. 

Již dnes ale víme, že tato částka bude vzhledem ke komplikaci s napájením 

minimálně o 5-10 tis. vyšší. Investiční náklady na pořízení samotného 

rozhlasu byly ve výši 1.155.130.- Kč 
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Další akcí byla revitalizace zeleně. V novém roce nás čeká dokončení 

obou projektů. Až skutečný konec roku a stav financí ale ukáže, s čím 

můžeme, nebo musíme v roce novém počítat.  

Nebudu ve svém sdělení psát o státních ani mezinárodních situacích, 

které mají, ač chceme či ne, vzdálený dopad i na život v malých obcích jako 

je ta naše. To z důvodu upozornění čtenáři, že to nikoho nezajímá a nikdo 

to nečte. Já osobně to považuji za velmi důležité, neboť jsem přesvědčen, 

že postavení obce a život v ní nelze vztahovat pouze na území našeho 

katastru. Bez hlasitého vyjádření názoru a aktivního zapojení do dění široko 

kolem nás, které je bezesporu velmi náročné na čas se i nadále bude 

v mocenských uskupeních rozhodovat „o nás, bez nás“.  Pakliže se chceme 

skutečně zaměřit jenom na bezprostřední prostor okolo nás, dříve nebo 

později se to projeví na celé společnosti. Nerad bych však vytvářel 

negativní atmosféru, zvláště v této předvánoční době.  

Konec roku bývá prostorem pro bilancování, zamyšlení se nad tím, co 

vše se událo a co se zrealizovat nepodařilo. Pokaždé se ale jedná  

o subjektivní pocity každého z nás, které záleží na tom, jaké si na sebe 

klademe nároky. 

Vážení spoluobčané, s vánočními svátky, které se nezadržitelně blíží, chci 

poděkovat také všem, kdo se aktivně zapojují do života v naší obci. Berou 

na sebe úlohy, starosti a odpovědnosti, aby vytvořili něco pro druhé a 

radost druhých z jejich odvedené práce je jejich odměnou. Moje 

poděkování nemůže být cílené, protože mám obavy z toho, že bych na 

někoho zapomněl.  

Dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné a požehnané prožití 

vánočních svátků. Vánoce oproštěné od starostí a chmurných myšlenek. 

Dětem splnění očekávaných přání a šťastný nový rok s hojností zdraví, 

štěstí s pracovními a osobními úspěchy. 

 

Ing. Antonín Hanák 

starosta obce 
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Informace o dění v naší obci 
 

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. -11. listopadu 2014 

Komunální volby jsou jednoznačně významnou událostí v každé obci. Ani 

naše obec není výjimkou. V prvním volebním období může kandidát 

zvítězit na základě slibů, které dá svým voličům. Zřídka vlivem okolností, či 

souhry náhod a předchozího postoje ve společnosti. V druhém a dalším 

období však v převážné většině vítězí jen ti kandidáti, kteří na základě 

přístupu ke spoluobčanům a především svými činy dosáhli úspěchů ku 

prospěchu široké společnosti, či vtiskli svým obcím a městům i jejich 

obyvatelům jasné a dosažitelné směry. Konzervativní idea spokojené obce 

by měla být velmi blízká všem členům zastupitelstva, bez rozdílu věku, 

pohlaví, náboženství i politického směru. V novém roce nás čeká mnoho 

páce k naplnění vizí uvedených ve volebním programu. Kéž se 

zastupitelstvu podaří v následujícím funkčním období posunout obec 

kupředu. Přál bych si, aby nadcházející volební období, ať už bude jakkoli 

dlouhé, bylo dobou přínosnou především pro naše obecné soužití, naše 

spoluobčany, postavení obce, ale také přínosem pro společnost a pro stát. 

Je třeba být aktivním, nejenom uvnitř, ale především navenek. Což s sebou 

samozřejmě nese značné časové nároky. Neboť zaměřit se  

a „uzavřít“ pouze pro vnitřní dění je cestou, která nemá dlouhého trvání a 

nevede k perspektivnímu cíli. 

Výsledky voleb 

Celkový počet volených zastupitelů ……………………………………………..7 

Celkem odevzdaných platných hlasů …………….…………………………1326 

Celkový počet voličů dle voličského seznamu……….……………………338 

Celkový počet hlasujících voličů …………………………………………..……212 

Volební účast ………………………………………………………………………62,72 % 

Počet hlasů pro stranu č. 1 – ČSSD ……………..………………………….…813 

Počet hlasů pro stranu č.2 – Sdružení nezávislých kandidátů ……513 
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Zvolení členové zastupitelstva 

ČSSD 

Ing. Antonín Hanák  147 hlasů 

Libor Varmuža     125 hlasů 

Ludmila Ondrůjová   116 hlasů 

Luděk Hovězák    113 hlasů 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

Dušan Kostiha   91 hlasů 

Jaroslav Němec   88 hlasů 

Ludmila Esterková   79 hlasů 

 

Na ustanovujícím zasedání dne 3.11.2014 byli zvoleni: 

Starosta obce Ing. Antonín Hanák 

Místostarosta obce Libor Varmuža 

Předseda kontrolního výboru Jaroslav Němec 

Předseda finančního výboru Ludmila Esterková 

Předseda kulturní komise Dušan Kostiha 

Člen zastupitelstva Ludmila Ondrůjová 

Člen zastupitelstva Luděk Hovězák 

 

Na dalším zastupitelstvu obce se předsedkyně finančního výboru své 

funkce vzdala. Nově zvolnou předsedkyní je Ludmila Ondrůjová.  
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soutěž ERA Starosta roku 2014 

Finále šestého ročníku soutěže Era Starosta roku 2014 přineslo 

do obecního rozpočtu 20.000,- Kč. Za tento obnos je výhradně nutno 

jmenovitě poděkovat paní Veronice Varmužové, bez které bychom tuto 

částku nikdy neobdrželi. Jsem rád, že snažení všech zainteresovaných mělo 

takovýto výsledek. Je to především kolektivní výsledek Vás všech. Prvenství 

v této soutěži získal kolega Petr Zálešák, z nedaleké obce Nenkovice, který 

zásluhou občanů přivezl z Prahy 250.000,- Kč. Jsem toho názoru, 

že prvenství získal zcela oprávněně, jelikož výsledek v podzimních 

komunálních volbách a podpora voličů obce Nenkovice mluví za vše. Pouze 

11 z těch, kteří přišli k volbám, mu nedalo svůj hlas. Nezbývá než si přát, 

aby každý starosta dosahoval takových výsledků ve své práci a přínos 

společnosti jako tento vítěz.  

 

Z 63 letos přihlášených starostek a starostů obcí do dvou tisíc obyvatel byla 
odbornou komisí vybrána závěrečná pětice kandidátů – tři muži a dvě ženy. Zatímco 
obě starostky nominovali obyvatelé jejich obcí již v předchozích ročnících soutěže, 
trojice starostů je v soutěži vůbec poprvé. 

 

Finalisté soutěže o titul Era Starosta roku 2014 

 

 Čiháková Zuzana 
     Obec Kouřim (okres Kolín, Středočeský kraj) 

 Hanák Antonín 
     Obec Terezín (okres Hodonín, kraj Jihomoravský) 

 Patera Jiří 
     Obec Rochlov (okres Plzeň – sever, kraj Plzeňský) 

 Severová Ilona 
     Obec Lukavice (okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický) 

 Zálešák Petr 
     Obec Nenkovice (okres Hodonín, kraj Jihomoravský) 
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Babiččina zahrádka 

 

Malým, zcela náhodným grantem získaným pro naši obec byla podpora 

z Nadace Partnerství výši 30.000,- na realizaci projektu s názvem Babiččina 

zahrádka. Která řeší především výsadbu a revitalizaci v tzv. Baťůškově 

uličce. Jedná se ovšem především o výsadbu drobných keříků, květin a 

bylin, která musí být zrealizována do června 2015. 
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Obnova zeleně v obci 

Když se podíváme na starší, zpravidla ještě černobílé fotografie z naší obce, 

uvidíme obraz v mnohém zcela jiný, než je tomu dnes. Jedním faktorem je 

i velké množství stromů a vzrostlých dřevin. Ať už okolo silnice, nebo 

v zahradách. Nepochybně bylo i lepší ovzduší.  

Ano, ne vždy všechno staré, musí být špatné. V tomto ohledu však asi 

není třeba vést polemiky. Ať už vlivem stáří, realizací staveb, inženýrských 

sítí či jiných faktorů, často i pohodlnosti, dospěli jsme do stavu, kdy v obci 

mnoho zeleně nezůstalo. 

Právě to bylo jedním ze tří základních kamenů, které daly obnově 

zeleně v obci vzniknout. 

Druhým, neméně významným byl stav, kdy se v roce 2007 na základě 

plánu činnosti zastupitelstva nechala zpracovat inventarizace stávající 

zeleně a následně v roce 2009 také projekt Revitalizace. Celková projekční 

činnost vyšla na bezmála 150.000,- Kč. Okolnosti s exekucí, které všichni 

dobře známe, ovšem nedovolili záměr realizovat a tak se uložil tak říkajíc 

„do šuplíku“. Spolu s projektem byly také „nedostupné“ finanční 

prostředky, protože ty jsou v případě přidělení dotace v tomto režimu 

uznatelným nákladem a proplácejí se příjemci dotace zpět. 

Třetím a posledním stavebním kamenem, který dal vzniknout celé 

akci, byla avizovaná poslední výzva v daném programovacím období. 

Zastupitelstvo proto zhodnotilo situaci a rozhodlo zkusit požádat o dotaci 

na daný projekt. 

Podaná žádost byla úspěšně schválena a tím i financování projektu 

z evropských fondů. 

Jenže nic není tak jednoduché, jak se jeví. Jelikož celé programové 

období končí, byli všichni úspěšní žadatelé vyzýváni k promptní realizaci. 

Následovalo výběrové řízení, které výrazně celou akci zlevnilo a tím snížilo 

i potřebnou finanční spoluúčast žadatele. 
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Před samotnou výsadbou, bylo zapotřebí odstranit staré, nemocné  

a netypické dřeviny, které byly na pozemcích obce zpravidla vysázeny bez 

ladu a skladu. Odstranění dřevin předcházelo nutné ocenění dřevní hmoty. 

O tuto částku bude dotace snížena. S odstraňováním dřevin přišly první 

problémy. Použitelná dřevní hmota byla zpravidla ponechána majitelům 

domů, před kterými rostla a kteří o ni slušně požádali. Jindy došlo 

ke vzájemné sousedské dohodě. Našli se ovšem i výjimky, kdy si dřevní 

hmotu nárokovali občané nebo ti, kteří občany naší obce dokonce ani 

nejsou. Neobešlo se to bez výhružek policií, či slovního napadení 

pracovníka obce ze „zlodějiny“. Samozřejmě že i takové situace je možno 

řešit (zdlouhavě) z pohledu platné právní legislativy. Nebo nad nimi 

mávnout rukou a usmát se nad lidskou nenasytností a neurvalostí.Někteří 

naši občané se hned „zmocnili“ pracovníků, kteří odstranění dřevin 

prováděli a nejraději by odstranili vše. Ještě vybetonovat a pak jen stačí 

zametat…. Proč se starat o zeleň. Jenže to není tak jednoduché. Na každé 

odstranění vzrostlého stromu, musí mít obec platné povolení ke kácení a 

to se až na výjimky neobejde bez nařízení náhradní výsadby. 

Stejně jako se našli odpůrci, našli se také příznivci. Ti naopak velmi nadšeně 

uvítali výsadbu především ovocných stromů typu švestka, hruška, jabloň. 

Nejsou pravděpodobně obeznámeni tím, že stejně jako pozemky  

a stromy, i plody jsou majetkem obce. Mohlo by ale zastupitelstvo 

rozhodnout – udělit „sběračské právo“, že plody je možno posbírat  

a odevzdat na úřad v kapalné podobě. Alespoň bude na „prezenty“.    

Jak už to bývá, každá mince má dvě strany. Jiní občané by byli velmi 

rádi, kdyby jim obec nechala vysázet zeleň před či za jejich nemovitostmi. 

Bohužel, ani v tomto případě jsme nemohli vyjít žadatelům vstříc. Někteří 

se možná dočkají v rámci třetí a poslední doposud plánované etapy. Zda 

vůbec a kdy k její realizaci dojde, není zatím ovšem známo.  

Další komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat. Přestože bylo již 

o projektu psáno v předchozích zpravodajích a celý záměr byl zveřejněn 

na webových stránkách obce i informační desce, nebylo až do realizace 
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mnoho zájemců, kteří by se s plánovanou akcí chtěli seznámit. Na prstech 

dvou rukou by se dali spočítat. Jiná situace byla však při zahájení realizace. 

Ještě častěji až po výsadbě samotné. To by již prsty na obou rukách 

nestačily. Problém je však takový, že podané připomínky nelze z důvodu 

mnoha okolností již zapracovat do projektu a jsou proto zcela liché. 

Další a významné komplikace přišly až po úspěšné realizaci celého 

projektu. Změnou úředníků a tudíž i změnou pohledu na situaci  

a rozdílného výkladu hrozilo neproplacení celé akce. Za vším stálo zástavní 

právo Finančního úřadu, které je na některých pozemcích, jenž jsou 

dotčeny výsadbou. Také fakt, že státu splácíme vratku dotace  

a příslušné penále za byty, která činí ještě 3.000.000,- Kč, vyvolalo mnoho 

nejasností a problémů. Bylo bezpodmínečně nutné zajistit financování akce 

a tedy intenzivně komunikovat se všemi zainteresovanými. Neobešlo se to 

ani bez návštěvy Ministerstva životního prostředí  

a státního fondu. Po zdlouhavém jednání a dokládání mnoha dalších 

podkladů bylo nakonec konstatováno, že financování zajištěno bude v plné 

výši přislíbené dotace. Bohužel, vzhledem k ročnímu období  

a nadcházejícím svátkům vánočním, administrační a legislativní náročností 

není možné dodržet termíny splatnosti. Z toho plyne, že splatnost akce 

nebude dodržena. Celá akce se tak může prodražit  

i o 50.000,- Kč. Jenže to úředníky nezajímá. Jejich názor je sice pokaždé 

jiný, ale s tím se my musíme smířit. Bohužel. Nepomohlo nám ani dovolání 

k ministrovi financí. Ten dal sice našim argumentům za pravdu, ovšem 

poskytovatel dotace si podmínky stanovuje sám. Když se na jednom místě 

vystřídá po dobu jednoho roku několik úředníků, není divu, že z toho 

plynou takové závěry. 

I tato částka by ovšem zdaleka nenahradila příjem dotace, bez které 

by realizace akce ani proplacení vložených nákladů v letech minulých 

nebyla možná. Celkové náklady na uskutečnění akce činí přibližně 1,5 mil. 

Kč. Z toho dotace je ve výši necelého 1. mil. Kč. Téměř 100.000,- jsou 

nezpůsobilé výdaje, které vzešly z vynětí pozemku od obchodu po budovu 

bývalého KD. 
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Tyto prostředky lze získat v další žádosti.  

Revitalizací zeleně v obci došlo k výsadbě 3138 ks keřů, 79 ks stromů.  

Z toho je skladba stromů následující:  

43ks slivoní, 8ks hrušní, 8ks jabloní, 6ks lípy Srdčité, 7ks dřínu a 7ks javoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Odpadové hospodářství 

Od 1. 1. 2015 je každá obec povinna v rámci zákona o odpadech 

poskytnout sběrnou nádobu na možnost uložení kovového odpadu. 

V rámci rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství se bude 

zastupitelstvo obce zabývat také otázkou pořízení nádoby na možnost 

uložení stavební sutě. V prvním kvartále roku 2015 bude vyhlášena výzva 

na předkládání žádostí k vybudování sběrného dvoru. Tato problematika 

byla již v minulém roce řešena. Projekt je připravený a veškeré nedostatky 

z připomínek dotčených orgánů jsou naplněny. Největší problém byl 

s místem. Obec nevlastní vhodný pozemek, který by byl v souladu 

s územním plánem. Ing. Klíma z pozice místostarosty nezapřel své 

zkušenosti a nasazení. Navrhl konstruktivní a v podstatě jediné současně 

možné řešení. V rámci tohoto návrhu je celý projekt zcela bezpochyby plně 

připravený k podání žádosti o dotaci s možností realizace. Je ovšem 

zapotřebí zvážit a správně nastavit spolufinancování.    

Alfou i omegou všech dotačních akcí v roce 2015-2018 je však stanovisko 

Generálního finančního ředitelství, které stanoví, zda bude obci umožněno 

žádat o dotace v rámci státního rozpočtu a evropských fondů. 

I v tomto ohledu se uskutečnila jednání přímo v Praze. Ať už se jednalo  

o formální či neformální setkání s panem ministrem financím A. Babišem, 

tak i jednání na úrovni Jihomoravského kraje. 

Jak funguje systém nakládání s odpady 

Odměny jsou přepočteny na jednoho člena domácnosti!  

Pokud budete chtít znát celkovou odměnu, vynásobte si odměnu 

za vytříděný odpad (OzVO) počtem členů domácnosti. (např. pokud 

odměna za vytříděný odpad je 120 - domácnost má 5 členů - celková 

odměna za vytříděný odpad činí 600 Kč) 

Č.p. – Číslo popisné  
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Skup. – Skupina   

Celkem je pět skupin: 

1. skupina – (tzv. ti nejlepší!) domácnosti, které přistupují k nakládání 

s odpady nejzodpovědněji – nejméně zatěžují životní prostředí. 

5. skupina – ti, co se do programu nezapojili nebo ti, co něco dělají špatně 

(např. třídí málo nebo neefektivně - např. papír dávají do krabic nebo do 

neprůhledných pytlů, špatně lepí čárové kódy, odevzdávají  přeplněné nebo 

poloprázdné pytle, netřídí  všechny komodity-třídí třeba jen plast, 

kuchyňský odpad dávají do popelnice;  produkují velké množství  odpadu). 

OzVO - Odměna za vytříděný odpad (Kč/osoba)  

Přesněji odměna za správně (efektivně) vytříděný odpad – je udělována na 

základě hmotnosti vytříděného odpadu, který splnil „Podmínky pro udělení 

odměny“.  

Odpad se zváží, a pokud je vše, jak má být (je nalepený čárový kód, 

hmotnost a čistota jsou v normě), je za něj udělena odměna. Vážen je 

plast, papír a nápojový karton. Roční odměna za vytříděný odpad činí 

maximálně 225 Kč na osobu.  

PO+SPO - Paušální odměna+Odměna za snižování produkce 

odpadů(Kč/osoba)  

Paušální odměna je udělována za třídění odpadů, jejichž vážení není účelné 

nebo technicky možné tj. textil, sklo, biologicky rozložitelný odpad. 

Odměna za snižování produkce odpadů  je udělována za způsoby, jakými 

domácnosti snižují produkci odpadů.  

NZ - Paušální odměna není zavedena. 

Celková roční odměna  tj. OzVO + PO + SPO činí maximálně 350 Kč 

na osobu. 

Nárok na odměnu nevzniká podnikatelům, kterým odpad vzniká 

v důsledku jejich činnosti, a fyzickým osobám, které na tento rok 

nezaplatili poplatek za odpady. 
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Program zodpovědného nakládání s odpady Terezín

Č.p. Skup. OzVO PO+SPO Č.p. Skup. OzVO PO+SPO Č.p. Skup. OzVO PO+SPO Č.p. Skup. OzVO PO+SPO

2 - - - 0 0 0 0 102 5 0 NZ 152 5 7 NZ

3 - - - 53 - - - 103 3 25 NZ 153 2 43 NZ

4 5 4 NZ 54 - - - 104 1 48 NZ 154 - - -

5 1 55 NZ 55 - - - 105 - - - 155 5 0 NZ

6 ? 46 NZ 56 #### #### ##### 106 5 5 NZ 156 - - -

7 5 0 NZ 57 - - - 107 1 57 NZ 157 - - -

8 2 43 NZ 58 - - - 108 - - - 158 - - -

9 1 58 NZ 59 ? 31 NZ 109 - - - 159 5 7 NZ

10 ? 42 NZ 60 - - - 110 4 10 NZ 160 ? 3 NZ

11 - - - 61 2 28 NZ 111 ? 9 NZ 161 - - -

12 5 8 NZ 62 2 40 NZ 112 1 61 NZ 162 - - -

13 - - - 63 1 59 NZ 113 - - - 163 5 0 NZ

14 - - - 64 - - - 114 2 45 NZ

15 3 27 NZ 65 - - - 115 - - -

16 - - - 66 1 62 NZ 116 - - -

17 ? 25 NZ 67 ? 29 NZ 117 - - -

18 - - - 68 - - - 118 1 64 NZ

19 ? 0 NZ 69 - - - 119 - - -

20 5 0 NZ 70 ? 20 NZ 120 - - -

21 5 0 NZ 71 5 0 NZ 121 5 0 NZ

22 ? 12 NZ 72 - - - 122 - - -

23 - - - 73 4 10 NZ 123 4 11 NZ

24 - - - 74 5 0 NZ 124 3 22 NZ

25 ? 25 NZ 75 ? 16 NZ 125 - - -

26 - - - 76 - - - 126 - - -

27 5 7 NZ 77 5 8 NZ 127 - - -

28 - - - 78 5 0 NZ 128 2 38 NZ

29 - - - 79 3 22 NZ 129 3 22 NZ

30 4 15 NZ 80 - - - 130 4 12 NZ

31 5 0 NZ 81 ? 30 NZ 131 ? 16 NZ

32 ? 29 NZ 82 - - - 132 - - -

33 - - - 83 - - - 133 - - -

34 - - - 84 - - - 134 - - -

35 ? 14 NZ 85 ? 20 NZ 135 1 45 NZ

36 - - - 86 - - - 136 4 11 NZ

37 ? 23 NZ 87 - - - 137 - - -

38 - - - 88 - - - 138 5 0 NZ

39 4 17 NZ 89 - - - 139 ? 26 NZ

40 4 18 NZ 90 - - - 140 1 47 NZ

41 - - - 91 - - - 141 ? 24 NZ

42 - - - 92 4 18 NZ 142 5 4 NZ

43 - - - 93 - - - 143 4 14 NZ

44 - - - 94 - - - 144 ? 28 NZ

45 ? 26 NZ 95 5 0 NZ 145 ? 26 NZ

46 - - - 96 5 7 NZ 146 - - -

47 ? 65 NZ 97 - - - 147 2 33 NZ

48 2 34 NZ 98 1 69 NZ 148 1 83 NZ

49 5 8 NZ 99 2 28 NZ 149 ? 14 NZ

50 5 2 NZ 100 5 8 NZ 150 - - -

51 - - - 101 - - - 151 - - -

Hodnocení za období 3Q 2014
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Varovný systém pro Obec Terezín 

Další významnou událostí byla opět dotační akce s názvem „Varovný 

systém pro Obec Terezín“. 

Tato akce již nebyla „šuplíkovou“ záležitostí, nýbrž aktivitou 

zastupitelstva obce ve volebním období 2010-2014, které vnímá potřeby 

ochrany obyvatel naší obce a jejich majetku jako jednu ze základních priorit 

náplně své funkce. Celý projekt se skládá ze dvou hlavních částí. První, 

rozsahově i finančně větší část je pořízení bezdrátového rozhlasu, který 

umožní informovanost obyvatelstva i v případě výpadku elektrického 

proudu z kterékoli části naší země. Druhou částí je pořízení digitálního 

povodňového plánu, který umožní propojení všech složek záchranného 

systému v případě potřeby stejně jako bezpečné  

a komplexní informování členů povodňové komise, která je v naší obci 

složena ze všech členů zastupitelstva obce. 

V rámci první části došlo k pořízení 22 vysílacích hnízd, umístněných 

po celém zastavěném území obce. Dále bude u informačních desek obce 

umístěno zařízení, které umožní opakované přehrávání posledního hlášení 

v kteroukoli denní či noční dobu. Součástí první části je také pořízení 

srážkoměru napojeného na on-line  krizový portál, který bude sledovat 

množství srážek na našem území. Aktuální stav bude možné kdykoli 

vyhledat pod patřičným webovým odkazem. 

Jak už to bývá, ani tato akce nebyla zcela bez komplikací. Nejprve 

bylo nutné zajistit souhlas vlastníka stožárů a uživatele ochranného pásma 

v lokalitách, kde se bude rozhlas upevňovat. To provázelo četná jednání a 

řešení jak na místě samém, tak i na konkrétních pracovištích, která jsou 

k tomu určená. Druhou, o poznání náročnější etapou, bylo nalézt soulad 

mezi požadavky poskytovatele dotace, odbornými posudky, vůlí majitelů 

nemovitostí a možnostmi i potřebami zdejšího území. I tady se však 

postupem času úspěšně podařilo všechny komplikace odstranit. 
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První část je už z větší míry zrealizována a bude ještě v roce 2014 

profinancována. Obec již obdržela část dotace na bankovní účet a těmito 

prostředky včetně vlastní spoluúčasti uhradila faktury dodavatelům. Těšit 

se tak můžeme nejen na nový rozhlas, ale také na zvýšené bezpečnostní 

opatření před případnými povodněmi a krizovým stavem. 

Zbývá si však jen přát, aby jej nebylo nikdy potřeba využít k prvotnímu 

účelu, pro který má sloužit.                                      

              Ing. Antonín Hanák 
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Nový rozhlas a anketa 
 

Vážení spoluobčané, v naší obci byl instalován nový rozhlas, který je z 90 % hrazen z 

dotace OPŽP jako Varovný systém obce Terezín.    

Toto zařízení je moderní, pokrokové a umožňuje spoustu výhod.  

VÝHODA č. 1 - možnost pravidelného opakování hlášení 

Rádi bychom zavedli pravidelné opakující se hlášení. 

Aktuální hlášení by bylo hlášeno pravidelně 1x dopoledne a 1x odpoledne po dobu, 

po kterou budou informace aktuální. 

Pokud by přijel nějaký prodejce nebo bylo potřeba vyhlásit jinou aktualitu, bylo by 

toto hlášení vyhlášeno jako mimořádné hlášení. 

 

VÝHODA č. 2 - malý venkovní přehrávač hlášení 

Jedná se o zařízení, které bude po zajištění dostatečného zabezpečení  instalováno u 

vývěsek obce a každý kolemjdoucí, který bude chtít slyšet poslední hlášení, může si 

toto přehrát jednoduchým stiskem tlačítka. 

 

VÝHODA č. 3 – malá vysílací stanice 

Nabídka spoluobčanům seniorům, kteří jsou osamoceni a kteří hlášení neslyší, nebo 

jej ze zdravotních důvodů nemohou vyposlechnout. 

Těmto spoluobčanům mohou být zapůjčeny malé vysílací stanice, na kterých si 

mohou hlášení a zprávy z rozhlasu přehrát. Množství těchto přenosných vysílacích 

stanic je však omezené. 

             Lenka Výletová 
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------------------------------------------------------------------------------- 

Vraťme se ale k VÝHODĚ č. 1 a anketě o času pravidelného hlášení. 

                PROSÍME O VYPLNĚNÍ a vrácení zpět na OÚ (do schránky u vstupu).  

               Vyberte, prosím, pro Vás nejvhodnější čas pravidelného opakujícího se     

                hlášení. Vámi vybraný čas označíte křížkem   X   

 

     Čas dopoledního hlášení:    Jiný čas: 

 8:00     

 9:00 

 10:00 

 11:00 
 
    Čas odpoledního hlášení:    Nabízený čas nevyhovuje z důvodu: 

 13:00 

 14:00 

 15:00 

 16:00 
 
 

Děkujeme a těšíme se, že vše bude fungovat ke spokojenosti nás všech. 
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Spolek Terezínských vinařů,o.s.  
 

Den otevřených sklepů se letos uskutečnil 5. července. Po nezbytné 
přípravě areálu sklepů a úklidu ve sklepech byly na Písečňáku postaveny 
stany a rozmístněny lavice se stoly. V sobotu ráno se už ustrojení vinaři 
vyfotografovali před sklepy. Po 12té hodině začali do areálu proudit 
návštěvníci. Ve 13 sklepech bylo letos nabízeno celkem 121 vín, z toho 68 
bílých, 16 rosé a klaretů a 37 červených vín. Nechyběla vína přívlastková – 
pozdní sběry, výběry z hroznů, slámová vína a vína fortifikovaná. 

Pod sklepy se o zábavu postaral mužský pěvecký sbor z Hovoran. 
Večer se degustace vín přesunula na Písečňák, kde jako první vystoupila 
žákovská dechová hudba Mutěňané-Čejkovjané. Večerní dění zahájili svým 
zpěvem vinaři, spolu se sborem z Hovoran a za 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 terezovské chase a spolku Přátel dobré 
zábavy za spolupráci při přípravě a konání celé akce. 

Příští Den otevřených sklepů v Terezíně se bude konat 4.7.2015. 
Všichni jsou srdečně zváni. 

 
Svatomartinská ochutnávka se letos konala na Obecním úřadě 

8.11.2014 tj. tři dny před oficiálním otevřením prvních lahví vína této 
obchodní značky. Rozlévaly se odrůdy vín Irsay Oliver, Müller Thurgau, 
Veltlínské červené ranné, Muškát Moravský, Modrý Portugal, 
Svatovavřinecké a rosé a klarety z těchto odrůd. Ochutnávky se zúčastnili 
vinaři, jejich manželky a hosté. I přes velmi 
nepříznivé podmínky pro zrání letošní úrody hroznů byla vína vesměs 
zdravá s dobrým buketem. K vínům se podávala tradiční pečená kachna 
s knedlíkem a zelím připravená cateringovou službou. 

Společenský večer se bude konat 24.1.2015. Kromě dechové hudby 
nebude chybět bohatá tombola a doprovodný program. Srdečně zvou 
pořadatelé. 

Vítězslav Vrba 

člen Spolku Terezínských vinařů, o.s.                                                                 

www.vinariterezin.cz 

http://www.vinariterezin.cz/
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Přátelé dobré zábavy, o.s. 

Akce roku 2014 - Draní peří, Masopustní průvod, Dětský maškarní ples, 
MDŽ, Dětský den, Zvaní na hody, Dovoz máji, Hody, Drakiáda, Rozsvěcení 
stromu 

 Blíží se konec roku, proto mi dovolte malé ohlédnutí za uplynulým 
rokem. Spolek Přátelé dobré zábavy pro vás v letošním roce opět připravil 
několik akcí, z nichž některé byly novinkou. A to akce Draní peří a MDŽ. 
Draní peří bylo připomenutím dob minulých, kdy nebyly vymoženosti 
moderní doby a lidé se za dlouhých zimních večerů scházeli k různým 
činnostem, při nichž se vyprávěly příběhy, pohádky, ale i to co zažili, co se 
stalo v dědině. 

MDŽ – Mezinárodní den žen. Touto akcí jsme potěšili především 
maminky a babičky vystoupením dětí a příjemným posezením nad 
domácím medovníkem.  

Tradičně jako každým rokem nejnáročnější akcí na přípravu byly 
krojované hody. Bývalo zvykem, že hody byly záležitostí celé vesnice, což 
už v dnešní době neplatí, ale nechci se stále opakovat a poukazovat na to, 
že čím dál tím méně se lidé chtějí bavit. Proto také nedokáží ocenit práci a 
spoustu času, který věnují organizátoři přípravě všech akcí. Ale stále je tu 
dost těch, kteří se účastní akcí, podílejí se na přípravě či jakkoliv příspívají 
ke zdárnému průběhu. Proto bych chtěla všem dodatečné poděkovat, ať už 
to byla terezovská chasa, členové spolku, Spolek terezínských vinařů, 
zástupci obce, návštěvníci, ale i těm, kteří nás podpořili finančně.  

I letos vyrazila terezovská chasa 14 dní před hody pro hodovou máj, 
kterou již tradičně věnoval Petr Esterka a dovoz zajistil Radek Hoša. 
Po dlouhém vybírání a skácení bylo potřeba máj naložit na vlečku. A i když 
bylo mládenců hodně, tak to nebylo až tak jednoduché. Máj se musela 
i zakrátit, aby se lépe převážela. Po troše úsilí se máj podařilo naložit a 
zvesela se vyjelo. Chasa cestou zpívala slovácké písničky a bylo vidět, jak si 
to užívají. Den na to se chasa vystrojila a v krojích za doprovodu hudby 
obcházela vesnici a zvala všechny na hodové veselí. Občané přispěli 
finančním darem ve výši 12.000,- Kč, kterým pokryli část nákladů 
na dechovou hudbu. Všem patří ještě jednou velké poděkování. Poté se 
chasa ještě vydala „přes pole“ na Kobylské hody pozvat kobylskou chasu 
na hody do Terezína. Další týden vyjeli zvát i do Hovoran.  
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Obavy z toho, jaké počasí nám příroda nadělí, se nakonec nenaplnily 
a celé hody bylo krásně slunečno. V pátek odpoledne byla za velkého 
jásotu postavena nazdobená hodová máj a hody mohly začít. Ale aby to 
nebylo zas tak jednoduché, musel se na začátku diskotéky řešit zásadní 
problém a tím bylo chlazení výčepu. Nakonec se ale podařilo sehnat 
náhradní chlazení, které nám zapůjčili v Karlíně. Někteří si diskotéku užívali 
do rána a jiní to zavčas „zabalili“, aby se připravili na Den otevřených 
sklepů, který pořádal místní Spolek terezínských vinařů, se kterým, mohu-li 
to tak nazvat, máme navázanou pěknou spolupráci a víkend se snažíme 
prožívat společně. Jak přípravou, tak i vzájemnou podporou. Například 
i tím, že se chasa oblékla i v sobotu do kroje, i když by si mohli odpočinout 
a načerpat síly na hodovou neděli, prochází sklepy spolu s návštěvníky, 
kteří obdivují naše krásné kroje. A vinaři i po náročné sobotě zase vyráží 
v hodovém průvodu obcí spolu s chasou.  

Letos nebyl zvolen stárkovský pár,  proto bych chtěla poděkovat 
Romanu Fridrichovi, Pavlu Skopali, Ludmile Esterkové a Pavlíně Bayerové, 
že si stárkovské povinnosti s přípravou a organizací vzali na starost a spolu 
s chasou vše perfektně připravili a mohla jsem se na ně ve všem 
spolehnout. Ale i když letos nebyl stárek a stárka, přesto bylo vyhlášeno 
strárkovské sólo. A to ne ledajaké. Byli pozváni všichni stárci a stárky, co 
tady kdy v Terezíně stárkovali. Postupně se nám je podařilo zjistit, což byl 
docela oříšek a proto se omlouváme těm, kteří pozvánku nedostali. 
Nejzajímavějším párem byla p. Ludmila Skopalová a její vnuk Pavel Skopal. 
Tak spolu tancovali nejstarší stárka a Pavel, který byl stárkem třikrát v řadě. 
K večeru přijela a dala si verbuňk chasa z Hovoran, Čejkovic a Čejče 
i přesto, že se konaly hody v Brumovicích a dalších vesnicích. Je to také díky 
naší chase, která jezdí na přespolní hody a zve všechny k nám. V průvodu a 
na večerní zábavě k poslechu a tanci hrála dechová hudba Vinařinka 
z Čejkovic. Díky pěknému počasí se hody vydařily a z ohlasů se také líbily. 
A co víc si přát. Snad jen to, aby i dorůstající generace našla zalíbení 
v krojích a v tradicích, aby se našli lidé, kteří s nadšením budou tyto krásné 
moravské lidové zvyky udržovat.  

Ludmila Esterková  
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Jménem o. s. Přátelé dobré zábavy děkuji všem členům spolku, 
terezovské chase a všem, kteří podporují naši činnost jak přípravou 
různých akcí, tak i účastí. 

Přeji všem klidné a radostné Vánoce plné hezkých okamžiků, 
vzájemného porozumění, aby nastávající rok 2015 byl ve znamení nového 
začátku, kdy se budeme všichni snažit o vzájemnou toleranci a o to, aby 
naše dědinka vzkvétala.  

Ludmila Esterková 

              předsedkyně o.s. Přátelé dobré zábavy 
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Záznam v kronice obce 

D r a n í  p e ř í  9.2.2014  

V neděli odpoledne v informačním centru Obecního úřadu bylo živo. 

Jako  „za starých časů“ u sestavených stolů do velkého čtverce místní ženy 

draly peří. Toto peří důkladně připravila paní Bízová Marie a společně s ní 

peří draly Bravencová Františka čp.8,  Lesovská Ludmila, Navrátilová 

Zdeňka, Hrnčířová Františka, Němcová Františka, Skopalová Ludmila,  

Vykydalová Františka, Němcová Věra, Kyselková Marie, Varmužová Marie 

a vázat „ mašlovačku“ se učila Prantlová  Veronika. Nadrané peří bylo dáno 

do polštářků, které ušila Vrbová Blanka, děti je pak pomalovaly foukacími 

pistolemi a Mančíková Simona je předala Nadaci OMDC Afrika, se kterou je 

v kontaktu. Také i návštěvníkům této akce byly podávány čerstvě 

nasmažené vynikající tvarohové koblížky, které v tamní kuchyni 

připravovaly kuchařky Mančíková Simona,  Mikusová Michaela,  Chlápková 

Martina, Bayerová Jitka, Hradilová Helena. Nechybělo ani dobré svařené 

víno, které podávali Vítězslav Vrba, Dušan Kostiha a Miroslav Chlápek. 

Za tuto akci občanskému sdružení Přátelé dobré zábavy a všem, kteří se 

na ní podíleli patří ,velké poděkování, protože odeslané vyrobené polštářky 

jistě udělaly radost dětem v Africe a i tam budou vědět, že existuje malá 

vesnička Terezín.  

Nadace OMDC Afrika již zaslala fotografie, kde děti z Keni mají radost 
z polštářků, na kterých je nápis naší vesnice Terezín.  

 

 

 

 

Němec Jaroslav 

kronikář  
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Trochu humoru o hlášení pojistných událostí 

Lidé si své banální případy komentují či vysvětlují natolik komicky, že by to 
ani profesionální humorista lépe nenapsal :  

* Když jsem přijížděl domů, omylem jsem vjel do jiného dvoru a narazil 
jsem do stromu, který tam stál, protože ho na tomto místě nemáme.  

* Druhé auto do mě narazilo bez jakéhokoliv předchozího varování.  

* Ten starší pán, kterého jsem přejel, by se na druhou stranu silnice stejně 
nedostal.  

* Srazil jsem se se stojícím autem.  

* Ten chodec do mě nejprve narazil a potom mi ještě skočil pod auto.  

* Zastavil jsem na krajnici, podíval se na svoji tchýni a skončil v příkopu.  

* Chodec váhal, kterým směrem se má vydat, a tak jsem ho přejel.  

* Náklaďák nacouval přes čelní sklo rovnou do manželčiny tváře.  

* Když auto sjelo z cesty, vyletěl jsem ven. Později mě v příkopu našla 
toulavá kočka.  

* Policistovi jsem řekl, že nejsem zraněný. Ale když jsem si odložil klobouk, 
zjistil jsem, že mám frakturu lebky.  

* Ten chlap se potácel po celé silnici. Než jsem ho srazila, musela jsem 
několikrát prudce strhnout volant.  

* Na tváři pána, který se odrazil od kapoty mého vozu, se objevil nečekaně 
smutný výraz.  

* Zastavil jsem u stojanu čerpací stanice. Přede mnou stála Škoda Octavia. 
Vyřadil jsem rychlost, zatahoval ruční brzdu a přitom do mě přede mnou 
stojící vůz naboural.  

* Do odstaveného automobilu narazilo vozidlo tak, že vyjelo do protisměru 
při odbočování z hlavní silnice na vedlejší vpravo dolů.  
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* Celý den jsem nakupoval rostliny a sazenice. Cestou domů mně pak na 
křižovatce zaclonil výhled živý plot.  

* Manipuloval jsem v rodinném domku s elektrickým kabelem a stál přitom 
na vysokých štaflích. Když se mi zapojený drát ulomil, dotkl jsem se 
kovového tělesa a tím se dostal na osm sekund do proudového okruhu, 
takže jsem se nemohl pustit a začal jsem křičet. Na to zareagovala 
manželka tak, že přiběhla a štafle se mnou porazila. Spadly bohužel rovnou 
na novou sedací soupravu a velké akvárium s cizokrajnými rybičkami, které 
prasklo a polilo koberec. Já navíc při pádu vykopl okenní sklo a vytrhl 1,75 
m stropní kabeláže.  

* A je to …..  

Jaroslav Němec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omalovánka 
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Janek a čarodějnice 

V Terezíně u Hodonína se vypráví, jak o filipojakubské noci pásl 
čeledín Janek ve Žlebech koně. Koníčci si pochutnávali na měkké trávě. 
Janek ležel na starém kožichu, převaloval se ze strany na stranu, a jak tak 
odpočíval, vzpomněl si na vyprávění svého stařečka, že právě dnes létají 
čarodějnice na koštěti, sbírají na cizím poli do trávnice rosu a tím nabývají 
moci vydojit mléko všech krav, které se na ní pásly, a kdoví co ještě.  

„Eh, čert ví, co je na tom pravdy “uvažoval Janek, „čarodějnice nemají rády, 
když se o nich mluví, a mstí se každému povídálkovi“. A co je mně vlastně 
do toho?  

Kolem půlnoci se skutečně na louce objevily báby, které měly nádoby na 
mléko a sbíraly do nich rosu. Potom říkaly: „Mám polovic“. Když odešly, 
začal Janek také chodit po louce  a říkal: „Mám všechno“. Když začalo 
svítat, Janek se rozhodl, že požene stádo domů. Dědina ještě podřimovala, 
ale už se kouřilo z komínů.  

Když dohnal koně do dědiny, jeho koně nechtěli jít do stáje. To bylo 
hospodářovi divné, a tak se začal Janka vyptávat, co dělal na pastvě .“Ná 
tož nic“, povídá Janek. Ale když hospodář pořád naléhal, přiznal se Janek, 
že na louce viděl báby. které sbíraly do nádob rosu, a on že to po nich také 
zkusil. Hospodář se ptal : „Kde máš tu rosu?“ Čeledín ukázal na hrnek, který 
před tím postavil na okno. Hospodář vzal hrnek, postříkal rosou koně a ti 
klidně šli do stáje jakoby nic.  

„Dobře jsi udělal, Janku, žes sbíral rosu po čarodějnicích, jinak bychom 
koně do maštale nedostali. Ale ty čarodějnice nebyly ještě nejhorší. Kdyby 
při sbírání rosy říkaly Máme všechno, krávy by nám vůbec nedojily“, dodal 
hospodář.  

„Však já jsem se proti nim zabezpečila. Zastrčila jsem svěcené kočičky nade 
dveře a nad okénko od chléva“, poznamenala hospodyně.“ Čarodějnice 
nemají do chléva přístup“.  

Janek pásával koně v noci dál, ale čarodějnicím se prý raději vyhnul.  
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Z knihy : Kde modrý plamének hoří.  

Pověst napsal : Jan Kropáč,  

narozen 8.1.1921 v Tupesích,působil jako pedagog na základní škole 
v Hovoranech.  

Napsal o sobě : vyrůstal jsem v prostředí lidové slovesnosti a lidové kultury. 
Už jako malého chlapce mě okouzlovala slovácká světnice, prosycená vůní 
česnekové polévky a kysaného zelí. V troubě či na kamnech se sušilo 
ovoce, u kamen se vyhřívali stařečci či dědáčci a děcka spala na peci. 
Do jizby s dřevěným povalovým stropem chodívaly na besedu tetičky. 
V kamnech praskala borová dřeva, a když se sešli také strýci na kousek řeči, 
zavonělo tu slováckou slivovicí a jizbu obestřelo kouzlo vyprávění 
z dávných časů…  

Jaroslav Němec  
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Terezín na vojenských mapách 

Každý, kdo se alespoň trochu zabýval historií naší obce, si musel 
položit otázku, jak naše obec vypadala před 50, 100 nebo 200lety. Jak 
vypadaly tehdejší usedlosti – kolonie, kde bydleli naši předci, jak vypadala 
okolní krajina, kde žili a pracovali.  

V dnešní době jsou samozřejmostí fotoaparáty, fotí každý a cokoliv. 
Před 100 a více lety tento způsob zachycování skutečnosti nebyl zdaleka 
tak rozšířen a tak, až na malé výjimky, chybí jakákoliv dokumentace míst, 
kde žijeme, kudy denně procházíme. Fotograf byl v minulosti vážená 
profese, fotografický materiál byl drahý, a pokud vznikaly fotky tak v drtivé 
většině fotky lidí, kteří chtěli mít památku na své děti a blízké. Krajinu, 
domy a okolí vesnice známe většinou jen ze starých pohlednic nebo jako 
pozadí fotografovaných osob.  

Jeden z mála historických pramenů zobrazující ráz krajiny 
za posledních 200let je mapový fond. Mapa je zmenšené znázornění 
objektů na Zemi, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení 
na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti 
objektů a jevů.  

 

 

 
 

 

 



35 
 

                   Terezín na mapě 1. vojenského mapování krátce po založení obce  

První souvislé mapování, které se uskutečnilo na našem území, bylo 
mapování vojenské. Rakousko-uherská monarchie měla při vedení 
sedmileté války k dispozici jen nepřesné mapy, bez potřebných informací o 
terénu a poloze obcí a měst což vedlo císařovnu Marii Terezii k vydání 
nařízení k vyhotovení topografické mapy Habsburské monarchie. Tak zvané 
1. vojenské mapování probíhalo na Moravě v letech 1764-1768 
s doplněním v r. 1781. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli 
krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue", česky "od oka", tj. pouhým 
pozorováním v terénu. Velká pozornost byla věnována komunikacím, 
řekám, potokům i umělým  strouhám, využití půdy i různým typům budov - 
kostely, mlýny. Díky barevnému rozlišení jednotlivých složek (mapy byly 
ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat. Mapy zachycují území Čech, 
Moravy a Slezska jako celek v době před nástupem průmyslové revoluce. 
Terezín je zde zobrazen v době krátce po svém založení podél silnice 
vedoucí mezi Čejčem a Krumvířem.  

2.vojenské mapování proběhlo v letech 1836-1852. Podkladem byly 
mapy Stabilního katastru, což značně zvýšilo přesnost výsledného díla. Tyto 
mapy vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje zemědělství, 
kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly 
u nás historicky nejmenšího rozsahu. Obsah mapy byl v podstatě totožný s 
1. vojenským mapováním.  
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         Terezín na mapě 2. vojenského mapování  

Situace na mapě je ale odlišná. Terezín je zde zobrazen s většími 
detaily, silnice k Čejči se stromořadím je napřímena, poblíž obce je dvůr 
„Neuhof“ opomenutý na předchozí mapě, na místě kobylského jezera jsou 
zakresleny odvodňovací kanály. Po stranách každého mapového listu je 
k dispozici tabulka počtu domů a stájí a počtu možných ubytování mužů a 
koní pro každou obec. Dozvídáme se, že obec Terezín (spolu s dvorem) 
měla v době vzniku mapového listu (r.1841-1842) 48 stavení, 45 stájí 
s kapacitou ubytování 40ti mužů a 22 koní. Nápis „Colonie“ byl převzat 
z katastrálních map, kde část Terezína byl ještě součástí čejčského katastru 
uvedeným pod názvem „Colonie Theresiendorf“ .  

Na mapě 3. vojenského mapování (r.1876-1878) bylo vylepšeno 
znázornění výškopisu – nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami, které 
se používají na topografických mapách dodnes. Jako válečná mapa sloužila 
v I. a II. světové válce. Její odvozenina byla podkladem pro turistické mapy. 
Obnovované mapy v 
měřítku 1: 75 000 byly 
používané čs. armádou 
až do roku 195 

 

 

 

 

 

 

          Terezín na mapě 3. vojenského mapování 

Na mapovém listě je nově zakreslena silnice vedoucí z Terezína do 
Kobylí, čejčský potok „Svodnice“ vybudovaný v letech 1857-58, chybí ještě 
zákres železniční dráhy postavené až r.1907-08.  

Zpracoval: Bc. Vítězslav Vrba  

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/       http://oldmaps.geolab.cz/  
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                                                Drakiáda 
 

V podzimním čase se tradičně konala  Drakiáda pro malé i velké. Sešlo 

se přes 20 účastníků, kteří cestou od obecního úřadu k vinohradům plnili 

úkoly, aby získali klíč k větrné bráně. Jenže toho dne se větru moc foukat 

nechtělo. Po půlhodince úspěšného i neúspěšného pouštění draků se děti 

občerstvily a mohly si vyrobit zvířátko z papírových ruliček. Všichni si po té 

zahráli zajímavé hry se svými draky a rozloučili se sladkou odměněnou. 

Tímto by chtělo občanské sdružení Přátelé dobré zábavy poděkovat 

za hojnou účast a těší se na příští, snad už větrný ročník.  

                                                                 Přátelé dobré zábavy - Eva 
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Rozsvícení vánočního stromu  
 

Na 1. neděli adventní byl slavnostně rozsvícen obecní vánoční 

strom. Tuto akci pořádali ve spolupráci s o. s. Přátelé dobré zábavy 

také Obecní úřad, Spolek Terezínských vinařů a spolužáci ročníku 

1948. Zazněly vánoční melodie v podání Blaničky a Vojtíška 

Vrbových, Jituška Hovězáková spolu s Marií Varmužovou přednesly 

adventní pásmo na téma: co je to advent a ženský sbor zazpíval 

vánoční písně od Michala Tučného, Dády Patrasové a jednu 

písničku z pohádky Nesmrtelná teta. Zastupitele podávali na zahřátí 

čaj s rumem a vinaři roznášeli výborný svařák. K tomu mohli všichni 

přítomní ochutnat jednohubkové pochoutky, které připravili spolužáci 

ročníku 1948. Všichni také obdrželi krásné vánoční přáníčka, která 

za Přátele dobré zábavy vyrobila Blanka Vrbová st. O ozvučení celé 

akce se postaral pan místostarosta Libor Varmuža. Poděkování patří 

také pracovníkům obecního úřadu a všem, kteří přichystali vánoční 

strom včetně výzdoby a osvětlení.  

Když jsme tuto akci před dvěma lety pořádali poprvé, tak bylo 

naším přáním, aby se občané více scházeli a aby se více propojila 

činnost všech spolků a obce. A myslím, že se nám toto přání 

už třetím rokem plní, o čemž svědčí hojná účast občanů a krásná 

předvánoční atmosféra. Přejme si, aby vzájemné porozumění a 

úsměv na tvářích vydržel všem i po celý nastávají rok. 

 

za o.s. Přátelé zábavy     

Ludmila Esterková 
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Vánoční zamyšlení 2014  
 

Prožíváme další adventní období v našem životě. Víme, 
že advent je dobou přípravy na vánoční svátky – oslavu 
narozenin Ježíše Krista.  

Podle MUDr. Maxe Kašparů je několik druhů křesťanů.  
Někteří jsou tzv. kolečkáři. Nejdříve přijedou do kostela v kočárku, aby 
přijali křest, pak přijedou do kostela v kočáře nebo v autě na svou svatbu a 
nakonec přijedou v pohřebním voze, aby zakončili své pozemské putování.  
Jiní chodí do Božího domu tzv. pravidelně – o Vánocích a o Velikonocích, 
pokud jim do toho něco vážného nevleze.    

Někteří poctiví křesťané si v adventní době odříkají mnohé příjemné 
věci, aby mohli více času věnovat Bohu v modlitbě, duchovní četbě, 
rozjímání a měli také více času na své blízké. I když někoho pohlcuje jeho 
zaměstnání, práce ve firmě, alespoň neděli je třeba prožívat s Bohem a 
s rodinou.  

Co má kostel společného s Vánocemi? Vánoce jsou svátky domova. 
Co tedy přicházíme hledat o vánocích do kostela?  Domov, jako stabilní 
místo k přebývání, z našeho světa mizí. Zvláště ve městech ho nahrazují 
podnájmy, sídlištní byty, ubytovny apod. Nejde však o to, jak kdo bydlí, ale 
o celý životní styl, který pramálo přeje stálosti a trvalosti. Jedna známá 
kapela zpívá: „ Svět je hodinový hotel a můj pokoj je studený a prázdný.“ 
Mnozí lidé o svůj domov z různých důvodů přišli.  

Bůh žije ve společenství lásky Nejsvětější Trojice a chce, abychom 
svoji víru žili také ve společenství lásky (caritas) a ne samostatně.  

Pokud jsme o Vánocích v kostele, můžeme vidět betlémskou stáj 
s jesličkami, pastýře a svatou rodinu. V kostele se scházíme jako jedna 
velká farní rodina. Jsou zde všechny věkové kategorie od batolat, školáků, 
studentů, rodičů až po prababičky a pradědečky. Dnes, kdy jsou mnozí 
mladí zvyklí bydlet „ve svém“, všechny tyto kategorie lidí potkáme 
pravidelně pospolu už jen v kostele. To je něco ohromného. A tomu všemu 
lidu tam „šéfuje“ Bůh, kterému můžeme říkat Otče (tatínku) a který nám 



41 
 

dal svého Syna a Ducha svatého.  Bůh ve třech osobách je tvůrcem 
a dárcem domova.  

Každé zlo, závist, nenávist a každá špatnost představuje vyhnanství.  
Je-li tedy zlo vyhnáním, pak dobro je cestou zpět k domovu.  

Domov každého z nás, byť sebeútulnější, je jen slabým odleskem 
domova nebeského. Ti, kdo stavěli dům vlastníma rukama nebo se obětavě 
starají o chod domácnosti, jistě potvrdí, že domov není samozřejmostí. 
Domov je jako cíl společného, dlouhodobého úsilí. Je jeden způsob, jak jej 
uskutečnit ve Vašich domovech i v kostele – konat dobro a myslet 
na druhé.  

Ať je Bůh mezi námi!  

Požehnané Vánoce a lásku ve Vašich domovech 

přeje 

 P. Milan Těžký - farář  
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Tříkrálová sbírka 2015  
 

Vážení spoluobčané, 

začátkem příštího roku bude zahájen 

již patnáctý ročník Tříkrálové sbírky, 

která stojí na příběhu putování tří 

mocných a bohatých lidí za malým 

dítětem zrozeným v nuzných 

poměrech na útěku. Tito lidé se 

rozhodli udělat něco neobvyklého. Přišli za tím nejslabším a poklonili se mu. I tato 

Tříkrálová sbírka je založena na něčem, co se zdá být v naší společnosti stále méně 

obvyklé. Na setkání neznámých lidí, koledníků a dárců a na jejich sebezapření 

v prospěch těch nejslabších v naší společnosti. 

Tříkrálová sbírka se bude v naší obci konat 3. ledna 2015. Věřím, že malí i velcí 

koledníci přinesou do našich obydlí radost a požehnání, které je hlavním účelem této 

sbírky. 

Je třeba také předem poděkovat za finanční příspěvek do zapečetěných kasiček 

koledníků. Charita pomáhá ohroženým lidem již přes 20 let. 

V roce 2014 byl z Tříkrálové sbírky podpořen nákup auta pro Linku důvěry Blansko, 

mzdy pracovníků Noclehárny pro lidi bez domova v Brně, charitní šatníky a mateřská 

centra při farních charitách na Břeclavsku. Byla opravena Charitní budova v Hodoníně 

pro rodiny v nouzové situaci. Centrum U Větrníku v Jihlavě vytvořilo program pro 

těhotné uživatelky drog. V Rajhradě vzniklo Chráněné bydlení sv. Luisy pro osoby 

trpící demencí. Bylo vybaveno detašované pracoviště charitních pečovatelek 

ve Veverské Bítýšce. Stacionář Úsměv Třebíč nakoupil osmimístné auto pro svoz 

klientů s postižením. Charitní ošetřovatelská služba Znojmo pořídila kyslíkové 

koncentráty pro pacienty s plicními chorobami. Byl podpořen provoz 

Dobrovolnického centra Kambala na Žďársku. Dále bylo podpořeno šestnáct projektů 

individuální pomoci- například na nákup základních potravin, léků nebo na léčebný 

pobyt. 

V kolednické skupince nebo v jejím doprovodu musí být člověk starší 15 let. Každý 

dárce si může ověřit jeho totožnost a srovnat údaje na občanském průkazu s údaji 

na kolednické průkazce, která jej zplnomocňuje k nakládání se zapečetěnou 

pokladničkou, jejíž číslo se musí shodovat s číslem průkazky. 

Lenka Výletová 
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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 

Šišák Petr                 Bravencová Marie  

Valenta Vítězslav     Vrbová Marie 

Hanák Vratiskav      

Valentová Jana 

70 let        75 let 

Bravenec Jiří      Vykydalová Františka  

 

80 let       81 let 

Opršalová Zdeňka                                              Ambrozová Marie  

Studýnková Marie 

 

82 let       83 let 

Grietsch Milán             Horychová Marie 

Hradil Josef      Bíza František 

Fojtíková Bohumila  
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84 let       87 let 

Valentová Božena     Dufková Růžena 

Trnková Božena               Hošová Marie 

Němcová Františka     Košová Anna 

 

89 let       91 let    

Skopalová Štěpánka              Valentová Štěpánka 

 

Nejstarší občanka 98 let  –  Bravencová Barbora 

 

 Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. 

 

                                                                              

   

                                                    ZEMŘELÍ 

 

Studýnka Leopold    ročník 1932        zemřel   21.9.2014 

Damborská Štěpánka    ročník 1930        zemřela 3.10.2014 

 

 

                                   Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 

Lenka Výletová 
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Dění „mimo“ obec 
 

Na pracovním jednání s jednotlivými členy nově zvoleného zastupitelstva 

bylo jedno velmi ožehavé téma, které rozdmýchalo ohně a dalo vzplanout 

vášním. 

Vytknuto starostovi mimo jiné bylo, že není ve zpravodaji žádná informace 

o rybníčkách pod statkem. Všichni si myslí, že rybníčky pod statkem jsou 

obecní.   

Ve zpravodaji obce Terezín tato informace skutečně nikdy nebyla 

zveřejněna. Nemá to totiž s obcí Terezín souvislost. Jedná se o lokalitu na 

cizím (sousedním) katastru a zastupitelstvo obce se k akcím v jiných obcích 

až na výjimky nadregionálního významu nevyjadřuje. 

Na dotaz „ hodně lidí se ptá“ mám odpovědět jednou větou. To je ovšem 

velmi obtížné. 

Jestli jako tazatel chci odpověď, musím se umět zeptat. Pokud to 

nedokážu, nejsem odpovědi hoden. To jsou mé vlastní zkušenosti.   

Hodlá –li, tak někdo obdržet relevantní  odpověď na svoji otázku, musí 

se ptát kompetentních lidí. Chápu, že jsou lidé (nejen v naší obci), kteří 

si dovedou v případě, že neznají skutečnou odpověď na položenou otázku, 

vymyslet něco, o čem jsou buď to vnitřně přesvědčeni, nebo se domnívají, 

že by to tak mohlo být. Přitom jednoduše stačí říci: „Nevím, neznám 

na Vaši otázku správnou odpověď. Musíte se zeptat někoho jiného“. Je to 

prostý a nejjednodušší způsob, jak předejít úmyslné či neúmyslné 

mystifikaci lidí okolo nás. Zbytečně pak chodí po obci fámy, které 

ji rozdělují a vytváří nezdravé prostředí mezi spoluobčany. Je potom velmi 

obtížné navracet životu v obci touženou pospolitost.  

Realizace akce nesoucí oficiální název „LBK a LBC U Krčmy“ není záležitostí 

obce Terezín, stejně jako pozemky, na nichž leží, nejsou v majetku obce 

Terezín, ba dokonce ani v katastrálním území Obce Terezín.  Obec Terezín 

jako samosprávní celek s touto akcí nemá nic společného, nepodílí se na ní, 

neplynou jí z toho žádné povinnosti.  
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Obávám se však, že tato informace je nedostačující a považuji tedy 

za nutné tuto problematiku okomentovat podstatně v širším měřítku. 

LBC a LBK U Krčmy je projekt realizovaný v rámci revitalizace krajiny a 

přírody, kterou inicioval Antonín Hanák. Iniciátor akce se však považuje 

za člověka, pro kterého není odměnou ani stylem chlubit se, a okázale 

vystavovat na obdiv co vytvořil. Chce ale aktivně činit kroky s pozitivním 

dopadem pro další generace. 

Povedlo se. Není to nic, za co bych se měl stydět, nebo co bych měl 

skrývat. Ba právě naopak. Jedná se o dílo, jež by mělo po jeho dokončení 

plnit svoji funkci jak krajinnou, tak společenskou.  Propagace této akce 

bude tudíž bezpochyby v pravý čas na pořadu dne.  Ten čas ale ještě 

nenastal. Je to dílo, které stálo mnoho úsilí, lidské práce a nespočet hodin 

projektové tvořivosti.  

Začněme pěkně od počátku. Území to bylo nevábné. Rákos skrývající 

odpadky, mokřina. Lokalita bez řádu a perspektivy. Záměru předcházelo 

jednání s vlastníkem pozemků, sousední obcí Čejč. Dále s projektanty, kteří 

mají autorizaci k vytváření trvalých kulturních hodnot v přírodě a krajině. 

Výsledkem je mokřadní systém kombinovaného typu v souladu s Územním 

systémem ekologické stability. Pevně věřím, že se realizace nemine svým 

účinkem.   

Jako iniciátor akce se naprosto ztotožňuji s faktem, že nejenom zvěř to má 

v současné intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině velmi těžké.  

Již dávno není v přírodě to, co přispívalo k hojnosti zvěře a rostlin v ní. 

Jedná se o zásahy s dlouhodobým dopadem.  Podíváme-li se okolo sebe, 

uvidíme často monokultury v 50 až 100 hektarových půdních blocích, 

rozorané meze, okraje polních cest,  vymícené remízky, údolnice bez stébla 

trávy…. Různorodost krajinné struktury je minimální. Vnesením 

absentovaných krajinotvorných prvků, které jsou z hlediska biodiverzity 

velmi potřebné, můžeme tento, někdy až frustrující vzhled krajiny zcela 

jednoznačně pozitivně ovlivnit.  
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Jedná se o navrácení typických dřevin odrůd ovocných stromů, vytvoření 

mezí a remízků, ale také zadržení vody v krajině, která je pro život v ní 

nezbytná a které je nedostatek, vlivem stále klesající hladině spodních vod. 

Takovéto prvky mají velký význam z hlediska větrných i vodních erozí a 

dávají možnost životodárných podmínek pro živočichy. Ale zastavení 

degradace půdy a krajiny by mělo být v zájmu všech.  Jak zemědělsky 

hospodařícím subjektům, tak především jednotlivým obyvatelům dané 

oblasti, bez rozdílu jejich vykonávané profese. Chceme žít v krajině, kde 

není rozmanitost života? Chceme takovouto nepropustnou krajinu předat 

dalším generacím s čistým svědomím?  Někteří možná ano. Já se k však 

k této skupině připojit nehodlám. 

Krajinu, ve které žijeme, jsme nevytvořili, avšak její podobu a kvalitu už 

po tisíciletí utváří především člověk. 

V letech, kdy jsem studoval na dnešní Mendelově univerzitě v Brně, jsem 

měl jedinečnou možnost při studiu myslivosti, seznámit se s legendou 

tohoto oboru a dnes již zesnulým vysoce uznávaným profesorem 

Hromasem. Bylo, je a vždy mi bude velkou ctí, že jsem mohl vést dialog 

s tímto člověkem formálně i neformálně a považuji za štěstí, že jsem byl 

v konkrétní chvíli na konkrétním místě.  Dopřálo se mi absolvovat několik 

výjezdů, z nichž jeden mě v Olomouckém kraji oslovil natolik, že inicioval 

mé další kroky. Nebyla to ani tak problematika myslivosti, která byla 

na pořadu dne, jako spíše doplňkové zajímavosti z oboru krajiny a přírody. 

Projekty, které byly v Olomouckém kraji realizovány, mě natolik oslovili, 

že jsem se začal zajímat o jejich ztvárnění také v mojí domovině. 

Samozřejmě, byl bych mnohem raději, kdyby tuto náplň ochrany přírody a 

krajiny i péči o ni, aktivně aplikovali jiní. Příkladně myslivci, jimž to ukládá 

zákon o myslivosti a k čemuž je zavazují stanovy Českomoravské 

myslivecké jednoty. Nebo obce bez rozdílu jejich názvu. Akce tohoto typu 

však mohou realizovat i zájmová sdružení, ba dokonce i jednotlivci. Stačí 

mít vůli a chuť. 

Ovšem chápu, že ne každý je ochoten vytvářet činnost, ze které má 

veřejnost prospěch větší, než je jeho vlastní. 
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Věřím, že nejen starosta, ale především mnoho všímavých občanů 

zaznamenalo podobné úkazy a dění i o kousek dál směrem ke Kobylí. 

Případně ve vzdálenějších Velkých Pavlovicích. Soudím, že také v tomto 

směru od naší obce se vytváří biotop zcela jiných – podstatně větších 

rozměrů, než je ten „pod statkem“. Leč se tam pohybuje neustále mnoho 

těžkých strojů, bude toto území jistě kvalitně revitalizováno. Už dnes 

můžeme na lagunách a jejich okolí spatřit mnoho labutí, hus a čápů. Nevím 

ani z pozice starosty, kdo je iniciátorem a kdo investorem, či zhotovitelem. 

Netoužím po těchto informacích, jelikož nepokládám za přínosné těmito 

informaci nakládat. Kdybych ovšem po nich toužil, věřím, že budu schopen 

si je korektně vyhledat. Veškeré takové informace jsou veřejně dostupné a 

jejich pravost snadno ověřitelná.  

Jedno vím však zcela určitě. Těm, kdo navracejí krajině její původní tvář a 

zamezují devastaci, patří bezesporu velký dík.  

Ing. Antonín Hanák 
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Příspěvky do zpravodaje 
 

Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými příspěvky,  
děkujeme. Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním svého 
jména v příštích vydáních zpravodaje, nechť to oznámí na Obecním úřadě, 
nebo redakci. Ať už v souvislosti s významnými životními jubilei nebo 
v napsaných článcích.       
 
Za redakci : Antonín Hanák, Jaroslav Němec, Ludmila Esterková, Lenka 
Výletová  
 
Pokud má někdo zájem přispět do dalšího zpravodaje svými příspěvky, 
může své příspěvky zasílat průběžně na e-mail: obec@obecterezin.cz 
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Vánoce plné klidu, tolerance a radosti, 

 dětem bohatého Ježíška, všem radost a pohodu 

 a po celý rok 2015  všechno dobré 

 přejí zastupitelé a pracovníci obce.  
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   OObbeeccnníí  úúřřaadd  TTeerreezzíínn  

   

 

 

 

pod záštitou starosty obce 

                                         Ing. Antonína Hanáka 

            

                                            Vás srdečně zve na 

 

NOVOROČNÍ KONCERT 
 

10. ledna 2015 

v kostele Božského Srdce Páně 

v 16:00 hod 

 

V programu zazní populární melodie 

a tradiční i méně známé koledy 

za doprovodu smyčcového kvarteta ZUŠ Hodonín 

a Mužského sboru z Mutěnic 

se sbormistrem Josefem Ilčíkem 

a dirigentem Davidem Herzánem 

 


