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Slovo starosty 
 

Vážení, milí spoluobčané,  

  blíží se závěr roku, Vánoce se svou sváteční 

atmosférou, silvestrovské bujaré veselí a vítání 

nového roku mnohdy s předsevzetími, která se 

málokdy naplní. Děti jsou plny očekávání, cože 

jim letos Ježíšek naloží pod stromeček, jejich 

rodiče zase neví kdy, tak jako každoročně 

seženou na poslední chvíli dárky, uklidí dům, 

připraví slavnostní štědrovečerní večeři, 

zkrátka vánoční čas přináší vždy, kromě 

pěkných chvil strávených v rodinném kruhu se svými nejbližšími, také 

spoustu starostí, shonu a stresu. Vrátíme-li se ve vzpomínkách do dětství, 

tak jistě si každý, a především ti starší, vzpomeneme na Vánoce provoněné 

vanilkou, na voňavé jedličky s hořícími voskovými svíčkami, na zasněžené 

cesty s čerstvě padajícím sněhem a na kouzelnou vánoční pohodu, kdy se 

navštěvovaly rodiny a příbuzní a kdy jedinou zábavou nebyla televize a 

vysedávání u počítačových her. Proto si vzpomeňte na své mládí a vytvořte 

svým dětem příjemné prostředí, na které budou moci jednou s láskou 

vzpomínat. Mám pocit, že Vánoce se stále více stávají spíše než obdobím 

klidu obdobím, kdy z nás různé obchodní řetězce za masivní podpory 

televizních reklam musí vyždímat co nejvíce peněz na koupi mnohdy 

nepotřebných věcí. K vlastnímu smyslu Vánoc tento shon nijak nepřispívá.  

Přeji Vám všem a Vašim rodinám krásné vánoční svátky plné 

pohody a klidu a do nového roku především zdraví, štěstí a 

splnění vyřčených i tajných přání. Současně si Vás dovoluji 

všechny srdečně pozvat na již tradiční Novoroční koncert 

do místního kostelíku v neděli dne 4. ledna v 17.00 hod. 

Těším se na setkání s Vámi. 

Ing. Antonín Hanák        

starosta obce 
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Informace o dění v naší obci 
Od posledního letního vydání zpravodaje uplynulo mnoho času. Z pohledu 

občana, zpravidla pak těch, kteří ráno odjíždí do zaměstnání a pozdě 

odpoledne se vrací domů, se může zdát, že se v obci nic neděje. Opak je 

ovšem pravdou. Zachytit všechny aktivity za poslední půlrok by bylo značně 

náročné jak po obsahové stránce, tak i z pohledu si všechny v několika 

hodinách vybavit. Místo aktuálního zpravodaje se pak spíše jedná o půl-

ročenky toho, co se událo.   

S lítostí musím konstatovat, že se ani po několika letech a mnoha výzvách 

nepodařilo rozšířit redakční radu a obnovit pravidelné vydávání 

Terezínských listů v čtvrtletním intervalu. Rozhodl jsem se tedy, 

že od nového roku 2016 budete dostávat pravidelné, byť krátké informace 

o dění v obci. Na informační leták se můžete těšit již koncem ledna 2016.  

Vážení spoluobčané, 

Prázdné domy v naší obci se postupně plní novými obyvateli. Což je 

nepochybně dobře a v minulosti tomu nebylo jinak. Není to nic 

neobvyklého. Přesto za poslední čtyři roky se jedná o vyšší pohyb osob 

v relativně krátké době, což může především u starších spoluobčanů a 

s ohledem na aktuální migrační stav, vyvolávat jakousi míru nedůvěřivosti. 

Upozorňuji však, že se nejedná o žádné uprchlíky. Mimo jiné, dle poslední 

informace vlády z prosince tohoto roku požádalo o azyl v ČR za rok 2015 

ne více jak 50 osob. Nejsou to stovky, ani tisíce, ba ani statisíce lidí, jak 

uvádí některá zpravodajská média, kteří by v naší zemi chtěli zůstat a žít. 

 Chtěl bych Vás požádat, abyste nové spoluobčany přijali přátelsky 

a pomohli jim, aby v naší obci nalezli nejenom nové ubytování, ale 

především ten svůj pravý nový „Domov“. 

Vám, naši noví spoluobčané, bych chtěl popřát, abyste se v naší obci cítili 

skutečně doma. Cokoli budete potřebovat v rámci výkonu veřejné správy, 

neváhejte se na obecní úřad obrátit. Stejně tak je Vám úřad otevřen 

v rámci jakéhokoli podnětu, připomínky, ale třeba i stížnosti. 

Vítejte u nás, a buďte tady doma. 
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Stačí člověku, aby byl z matematiky klasifikován známkou 4 – (dostatečně), 

aby si dokázal spočítat, že je pouze otázkou času, kdy naše kultura bude 

přetvořena ne li zcela vykořeněna. Pokud se průměrně rodí na dálném 

východě v jedné rodině 4 až 5 dětí a v naší vlasti je průměr pouze 1,5 dítěte 

na rodinu je matematickou jistotou, že dojde k zastoupení jiných kultur do 

našeho vnitřního státního systému a dříve nebo později také ovládnutí 

státních a resortních složek. Proto vidím za velmi potřebné podporovat 

mladé rodiny, nová vznikající manželství, ale i tradiční řemesla a místní 

podnikatelské aktivity. Stejně jako regionální služby. Neboť soudržnost 

regionu je jedním ze základních pilířů pro kvalitní dlouhodobou spolupráci 

a rozvoj naší kultury. 

Jak už bylo zmíněno v předchozím zpravodaji, obec usilovala o vytvoření 

partnerství v Mikroregionu Hodonínsko. Bohužel se stalo, že jediná obec 

(člen dobrovolného svazku obcí) naši žádost o přijetí nevyslyšela.  

V kuloárech se šíří informace, že to bylo město Dubňany. Důvody však 

nejsou známy. Zatím co dopady takového stanoviska jsou jednoznačné. 

Členství obce Terezín v mikroregionu není možné. 

Každý z  nás má ve  vztahu k  obci nějaké povinnosti. Každý by měl v rámci 

svých sil a možností obci pomáhat, aby naše obec stále vzkvétala a všem se 

nám zde žilo šťastně a spokojeně. Ne všichni se tímto řídí. Některým je 

společný život v obci lhostejný, jiní dokonce škodí. 

Několik negativních příkladů, které jsme za půlrok zaznamenali: Začalo 

to odcizením hodové májky před budovou obecního úřadu. Pravda, toto 

spíše patří k hodování a je to jakýsi symbol, či často odplata za přespolní 

nešvary mezi jednotlivými chasami. Pokračovalo to však nalezením 

poškozených cestovních dokladů (bohužel bez dalších odcizených věcí) 

v příkopu za obcí.  Při revitalizaci zeleně, došlo k odcizení několika již 

zasazených sazenic stromků a keřů. Na konci podzimních dnů se objevil 

žhář, který si dal tu práci a za mlhavého počasí na několika místech 

podpálil symbol vinařské obce – Sud od vína. Ztratily se také úly se včelstvy 

a to včetně železné konstrukce pod nimi. Někteří z našich spoluobčanů 

si stále pletou veřejné prostory s odpadkovými koši a odpadkové koše 

s domácími nádobami na komunální odpad. Někteří občané, co vezou 
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do kontejneru ve dvoře obecního úřadu odpad, nejednou odvezli více, než 

přivezli. V porovnání s negativy jiných obcí lze i přes to všechno 

konstatovat, že není zase až tak zle. Mohlo by být ale i lépe, pokud by se 

zamysleli a zkusili ti, kterých se to týká, své počínání příště změnit. 
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SUCHO 
 

Od posledního letního vydání zpravodaje uplynulo mnoho času. Prožili 

jsme nezvykle horké, suché léto a to se silnou měrou podepsalo na naší 

obecní zeleni. I přes častou a intenzivní zálivku, se řada sazenic neuchytila a 

v jarních měsících nás čeká jejich obnova. Obec Zakoupila dva IBC 

kontejnery a čerpadlo, kterými se snažila sanovat nedostatek vláhy. 

Současné deštivé a chladné podzimní počasí nám spíše než blížící se zimu, 

připomíná svými nočními teplotami spíše, jakoby mělo přijít jaro. 

 

I zde jsem zastáncem myšlenky, že je to neodvratitelný důsledek vývoje 

klimatických změn, na kterých se podílí významnou měrou člověk.  

V novém roce také Jihomoravský kraj bude poskytovat tzv. Kotlíkové 

dotace. V tomto dotačním programu, mohou žádat i naši spoluobčané, 

kteří mají stále vytápění svých domů na tuhá paliva, přestože je naše obec 

plynofikována. 
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Dobře odvedená práce 
 

Od posledního letního vydání zpravodaje uplynulo mnoho času. Velké 

poděkování patří především těm, kteří pro obec mnoho vykonávají, aniž by 

pobírali jakékoli finanční či materiálové ohodnocení obce. Především panu 

Jaroslavu Němcovi za snahu o podporu mladých rodin a rozvoji bydlení, 

stejně jako pořádek v naší obci. Poděkovat je také třeba Petrovi Šišákovi 

za bezúplatnou fyzickou práci odvedenou pro obec. I když často dokáže 

za sebe najít šikovně a velmi obratně náhradu. Především při budování 

cesty na písečňák, by však obec musela vydat další nemalé mzdové 

prostředky, které tímto mohla ušetřit – investovat jinam. Stejné 

poděkování patří také manželům Skopalovým za vedení kostelní kroniky 

a manželům Klímovým za zastoupení naší obce v kostelní radě, pomoc 

starším občanům a zajištění obnovy schodů na kůr kostela. Samozřejmostí 

je poděkování všem, kteří v rámci spolkových činností vytváří jakoukoli 

přidanou hodnotu pro naši obec, její občany a rozšiřují dobré povědomí 

o naší obci v okolí. 

Nelze ani opomenout poděkovat těm, kteří v roce 2015 nezištně pomohli 

ať už radou, potěchou, službou, materiálně, finančně či pracovně 

kterémukoli z našich občanů, obci či organizacím, které do života v obci 

neodmyslitelně patří. Tito lidé jsou velkým přínosem pro společnost 

a dobrou vizitkou naší obce. 

V novém roce bude opět žádat obecní úřad o možnost financování 

pracovní síly přes úřad práce. Nyní v obci pracovní síla znatelně schází. 

Pokud by někdo z nezaměstnaných měl zájem o práci na úřadě, může 

se přihlásit. 
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V letním vydání obecního zpravodaje byla také zmínka o plánované 

rekonstrukci knihovny. Ta se nám protáhla na mnohem delší dobu, než 

jsme předpokládali. Mohla za to především špatná podlaha a nedostatek 

pracovní síly. Svou roli ale sehrály také další faktory. Například velké 

množství vyřazených starých a několik let nevypůjčených knih, rozvod 

internetu apod. 

V těchto dnech je knihovna již nově vymalována, položena nová podlaha, 

opravena část elektroinstalace a nově rozveden internet s wi-fi routerem. 

Sanována byla podmáčená stěna, natřena vnitřní okna a dveře. Instalován 

je úspornější nábytek a z dotačních prostředků pořízeno vybavení techniky. 

Jedná se především o počítač pro veřejnost a pro paní knihovnici, dále 

multifunkční tiskárnu, data projektor, audio přehrávač pro možnost 

výpůjčky e-knih. Instalován byl také nový knihovnický program. Oficiální 

otevření knihovny bude pravděpodobně koncem ledna roku 2016. Těšíme 

se na Vaši účast a doufáme, že knihovna se stane místem setkání 

pro všechny věkové skupiny a k trávení volného času, nejen za účelem 

výpůjčky knih. 

Celá akce prozatím vyšla na přibližně 110.000,- Kč. V novém roce bychom 

chtěli pokračovat ve zřízení dětského koutku a celkového zkvalitnění 

zázemí knihovny. Financovat tyto aktivity bychom chtěli především 

ze získaných grantů. Nakolik budeme úspěšní, ukáže čas. 

Přislíbeno máte také vymalování stěn knihovny obrázky našich předních, 

především literárních autorů. 

Stále uvítáme pro obnovu knižního fondu darování knih všech žánrů knihy, 

které jste přečetli jednou a již se k nim nevracíte, nebo knihy, které jste 

dostali jako nevhodný dárek. 

Děkujeme všem, kteří již přispěli krásnými knihami: p.Bořek, manželé 

Vrbovi, manželé Hošovi, pí.Bravencová, pí.Výletová. 

Rekonstrukce knihovny 
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Revitalizace zeleně v obci 
 

Jak bylo uvedeno v předchozím vydání zpravodaje Terezínských listů, vývoj 

práce se posunul až do zdárného konce. Lze konstatovat, že bezesporu 

náročný projekt, především po stránce administrační, Revitalizace zeleně 

v obci Terezín, byl dokončen. Alespoň co se týče administrace a veškeré 

„papírové formy“ tohoto projektu, včetně profinancování celé akce. 

Z fondu byly po mnoha jednáních a zasílání dokladů uvolněny všechny 

přislíbené prostředky a závazky vůči dodavatelům vyrovnány. 

Celé dílo vyšlo na 1 357 236,- Kč. 

I s finanční ztrátou v podobě penále, které nakonec představovalo výši 

přibližně dvaceti tisíc, z původně požadovaných padesáti, 

vzniklého prodlením úhrady z důvodu průtahů administrace ze strany 

fondu a investicí do obnovy uschlých sazenic lze bezesporu konstatovat, 

že projekt byl zdařilý a přínosný. Neboť za použití všech vložených 

prostředků obce do tohoto díla bychom jej nikdy v takovém rozsahu 

nezvládli realizovat.  
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Cesta - Písečňák 
 

Vlastní akcí obce - bez dotace, bylo zhotovení zpevněné cesty na Písečňák. 

Byla to akce náročná fyzicky, časově i finančně. Ovšem byla zapotřebí a lze 

říci po odezvě občanů, že jsme ji zvládli dobře. 

Prvotně se uvažovalo o využití betonových pražců, nabízených správou 

nemocnice Olomouc, použitých pro zpevnění povrchu v areálu nemocnice. 

Tuto variantu však zastupitelstvo zamítlo z důvodu vysokých nákladů 

na dopravu. Je třeba si uvědomit, že jeden kus pražce váží přibližně 300 kg 

a povolená hmotnost soupravy pro přepravu na komunikacích je 24 tun. 

Starosta tedy zvažoval, jaký druh povrchu zvolit, aby náklady byly 

co nejnižší.  Podařilo se vyjednat dodávku pražců přímo od SŽDC 

za symbolickou cenu. Nabídka však byla značně časově omezena, neboť 

poptávka po tomto druhu zboží, převážně v oblasti stavitelství je výrazně 

vysoká. Největším problémem bylo zajistit dopravu včetně nakládky 

a vykládky v maximálním možném vytížení a co nejkratším časovém úseku. 

Po svezení potřebného množství pražců bylo přistoupeno k úpravě terénu 

a návozu kameniva s recyklátem do lože určeného k pokládce. 

Při terénních pracích nebylo překvapením, že stará cesta skrývala mnoho 

„pokladů“ v podobě navezeného odpadu. Mimo množství sutě také sklo, 

železo a kde jaký bordel. 

Samotnou pokládku zajistil za velmi příznivou cenu smykovým nakladačem 

obce Hovorany, pan Zemčík. Nezbytnou asistenční pomoc zajistili sezóní 

brigádníci obce, pan Ján Adamov a pan Petr Šišák. 

Po uložení byly pražce zasypány kamennou drtí a okolní terén urovnán. 

O finální úpravu terénu (hrabání a výsadbu popínavých půdo pokryvných 

dřevin)se postaral opět pan Petr Šišák. Tím obci ušetřil nemálo finančních 

prostředků, neboť není obecním zaměstnancem. 

Nejprve byly přivezeny pražce z nádraží Slatina. Následně došlo k zaměření 

pozemku a vytýčení jeho hranic. Následovalo odtěžení části stávající cesty 

a vytvoření vhodného podloží. Nejhorší materiál byl odvezen na skládku. 

Následně byly položeny pražce a upraven terén. Došlo k opětovnému  
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zaměření pozemku, neboť se někteří majitelé sousedních nemovitostí 

obávali, že jim obec zabrala jejich soukromý majetek. Následně byly 

odvezeny vyhrabané kameny, vysázeny půdo pokryvné rostliny a pražce 

zasypány kamennou drtí. 

Touto akcí byl výrazně zasažen rozpočet obce nad plánovaný výdaj. Proto 

je patrné, že další aktivity již nebylo možné v rámci financování zvládnout. 

Subjektivně může dílo zhodnotit každý osobně. Pevně doufáme, že dílo 

podpoří zkvalitnění kulturního zázemí a obslužnost přírodního areálu 

a bude sloužit dlouhá léta.  
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Důležitým milníkem v existenci naší obce je změna majitele bývalého 

areálu JZD, který leží v okrajové severní části naší obce. Předchozí majitel 

(ZEMAS a.s.) ukončil živočišnou výrobu v této farmě a objekt prodal 

prosperujícímu podnikateli – společnosti Nábytek Blanář. 

Na tuto skutečnost se lze dívat z několika pohledů. Jedním z nich je další 

útlum živočišné, potažmo zemědělské výroby v důsledku ne zrovna 

příznivě nastavené zemědělsko – hospodářské politiky naší země. 

Druhým pohledem je však vize příznivého dopadu oné změny na rozvoj 

obce. Mnozí budou jistě potěšeni, že zánikem živočišné výroby zanikne 

i zápach, který se léta šířil z produktivního areálu. 

Já jsem přesvědčen, že pozitivních dopadů bude celá řada. Od zvýšení 

povědomí o naší obci, přes vytvoření pracovních míst, až třeba po snížení 

dopravní zátěže přes centrum naší obce a tím také snížení prašnosti 

a hlučnosti. 

Všechno ale závisí také na ochotě vlastníků zbývajících nevelkých pozemků, 

tyto odprodat a tím investorovi umožnit realizaci podnikatelských záměrů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj podnikání 



16 
 

 

Zahájena byla také realizace projektu na podporu cykloturistiky. I na tuto 

akci se obci podařilo obdržet dotační podporu. Pořízeny a usazeny byly dva 

dřevěné informační panely s lavičkou a symbolickou šroubovicí, vyjadřující 

symboliku vinařského lisu. Z kraje roku následujícího budou doplněny 

o informační grafickou část. Také v rámci této akce se zasloužil o podporu 

obce pan Petr Šišák, který odstranil starou a poničenou betonovou lavičku 

vedle autobusové zastávky a pomohl spolu s Antonínem Hanákem st. 

a Karlem Perným při jejím usazení a zabetonování. Poděkovat je také 

potřeba paní Zaviačičové, která panel uchovala za svými vraty, aby jej 

někdo neponičil, či třeba neodcizil, než bude usazen. Obec při realizaci této 

akce oslovila místní spolek vinařů, zastoupený předsedou Bc. Vítězslavem 

Vrbou, za účelem vytvoření možné spolupráce. Jednání bylo úspěšné. 

Místní vinaři projevili zájem a přislíbili svoji účast na společném díle. Věřím, 

že nejenom toto dílo, ale i jakákoli další spolupráce bude přínosná jak 

pro obě strany, tak i pro širokou veřejnost. Součástí projektu je pořízení 

mobiliáře – stojanů na kola a jednoho kusu veřejného osvětlení. Celý 

projekt by se měl uzavřít do konce června roku 2016.  

Obecní úřad navštívil za vinařský spolek také pan ing. Jiří Valenta. Náplní 

byla diskuse o možné budoucí spolupráci v rámci podpory cestovního 

ruchu a místního vinařství vůbec. Myšlenky se ubíraly např. k realizaci 

jednotného stylu značení – číslování vinných sklepů. Obec má dlouhodobý 

cíl zkvalitnit zázemí v lokalitě vinných sklepů. A to především výstavbu 

sociálního zázemí, pódia pro muzikanty a opravu komunikace. Možností jak 

cíle naplnit není mnoho. Jednou z nich je udělat část tzv. svépomocí, nebo 

zajistit financování vhodným dotačním titulem. Pracujeme se všemi 

verzemi a cíle se budeme snažit dle výrazně omezených možností 

financování také naplňovat.  Především možnost číslování sklepů by mohl 

být jeden ze společných projektů v roce 2016. 

Je třeba si také všimnout, že majitelé vinných sklepů postupně vrací svým 

sklepním hospodářstvím – presůzům ráz Slovácka. Těmto zajisté patří 

nemalé poděkování. Neboť i toto je výraznou vizitkou obce. Poděkovat 

Projekt na podporu cykloturistiky a vinařství 



17 
 

bych chtěl spolku vinařů za milé pozvání na Svatomartinskou ochutnávku, 

kterou pořádali v Tereziánském sklípku a popřát jim, hojnost, štěstí 

a radost z výsledku jejich práce. 
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Obec se také zabývala projektovou přípravou budoucích akcí, aby 

byla připravena, až přijde správný čas. 

Abychom mohli v tomto novém programovacím období dosáhnout 

na některé z dotací Evropských fondů, je nezbytné mít zpracován aktuální 

Strategický rozvojový dokument. Na tom byly zahájeny práce a 

předpokládáme, že budeme mít hotovo nejpozději do června příštího roku. 

Dalším krokem je zahájení přípravy na projekt řešící výstavbu nových 

bezpečných přechodů pro chodce v obci, s osvětlením, středovými 

ostrůvky a jednoduše se vším, co předpisují patřičné předpisy a ukládají 

dané normy. 

Je totiž zřejmé, že v následujících letech dojde k obnově povrchu 

komunikace č. 380, která prochází naší obcí. V rámci této rekonstrukce 

bude nezbytné, abychom uplatnili své požadavky, co se potřeb našich 

občanů v rámci bezpečnosti týče. Současně s touto problematikou, 

je v řešení také zvýšení bezpečnosti při výjezdu z ulice K vinohradům (pod 

kostelem) a to opatřením, které řidiče jedoucí od Čejče především 

upozorní na ulici, jejíž existence není patrná a samotný výjezd není nijak 

avizován. Snahou je osazení dopravní značky s dodatkovou tabulkou 

znázorňující tvar křižovatky. 

Z důvodu nutnosti prevence proti poškozování komunikace 

nadměrnými vozidly, bylo doplněno dopravní značení značení B12 

zakazující především vjezd nákladních vozidel. Bohužel, i přes existenci této 

značky jej určití lidé nerespektují. 

Obnovení čeká také dopravní značku ve slepé ulici od paní Mayerové 

směrem k Jeřábkům. 

Vzhledem k nepřízni počasí se již nepodařilo nastříkat vodorovné 

dopravní značení na hlavní vjezd do dvora OÚ. Jedná se o jedinou 

přístupovou cestu, kterou využívají nejenom pracovníci obce, ale také 

nájemníci a návštěvy.  Bohužel si toto místo oblíbili především prodejci, a 

přestože jednají v rozporu s pravidly silničního provozu, neberou na to 

Rozvoj obce – plány do budoucna 
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žádný zřetel. Jakmile to počasí dovolí, bude přesto vjezd opatřen 

dopravním značením a na základě záznamu přestupku, bude po viníkovi 

vymáhán také postih. 

S tím souvisí také vytvoření nového prodejního místa – tržiště v obci, 

které mohou všichni prodejci využívat. Jak mnozí z Vás vědí, prášková 

lakovna PROCOMETAL ukončila svoji činnost. Obecní pozemek před touto 

budovou bude proto upraven pro potřeby obce a mimo účelu tržiště bude 

také sloužit jako parkoviště. 

 

Důležitou událostí bylo měření intenzity dopravního proudu 

na komunikaci č. 380 protínající naši obec. Měření bylo rozděleno na dvě 

etapy. První se měřilo u kostela a následně u hřiště. Vždy v obou směrech 

současně. Měření (zapůjčení a instalace radarového systému) 

s vyhodnocením a zpracováním dat přineslo nečekané výsledky. Výsledkem 

jsou monitorovací ukazatele v podobě počtu vozidel v jednotlivých 

časových úsecích, jejich druh a především rychlost. Bez takto získaných 

exaktních dat, by bylo prakticky nemožné žádat o instalaci prvků ke snížení 

rizik v důsledku dopravního provozu. 

Intenzita dopravního proudu činí průměrně v podzimních měsících 

2.300 vozidel za den. Nejvyšší rychlost byla naměřena při výjezdu z obce 

ve směru na Krumvíř a činila 158 km/h. Více než 85% vozidel překračuje 

povolenou rychlost. 
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Tato data mají jasný ukazatel toho, že je nezbytné zajistit opatření, které 

zvýší bezpečnost a bude mít vliv na zpomalení dopravy přes naši obec. 

Neméně významnou akcí bylo zajištění protierozní studie, na kterou přispěl 

Jihomoravský kraj díky intervenci mikroregionu Hodonínsko. S tím se 

snažíme spolupracovat i přesto, že nejsme jeho oficiálním členem. Bohužel 

ne ve všech směrech je to možné. Studii tak bylo možné pořídit za přibližně 

21.000,- Kč místo plné ceny 54.450,- Kč. Rozdíl byl pokryt právě dotací 

z rozpočtu JMK.  

Současná dotační politika je totiž na straně uživatele pozemků a to není 

zrovna nejlepší. Pokud se nejedná o občana, kterému je krajina a kvalita 

života v dotčené oblasti přednější před snadno dosažitelným ziskem, 

neexistuje způsob, jakým by se dalo něco změnit. Výsledkem špatného 

hospodaření uživatelů půdy jsou totiž silně erudované lokality, které sice 

pro jednu stranu jsou ekonomicky značně výhodné, pro druhou, a to 

početnější stranu však velmi nežádoucí, neboť přispívají ke zvýšení škod ať 

už ztrátou bonity, tedy samotné hodnoty půdy, nebo právě příspěvkem 

k tvorbě povodňových škod. 
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Nemalou investicí bude také v dalším roce zahájení příprav 

na aktualizaci územního plánu obce. Jedná se o důležitý dokument, jehož 

stávající verze se velmi rychle blíží ke konci platnosti. Přitom práce 

na tomto dokumentu trvá zpravidla rok a půl. 

Neméně nás zajímala otázka ochrany proti povodním a pokračování 

v započatém díle – Doliny. Zde jsme vyvolali několik jednání s Pozemkovým 

úřadem. Ten na naši žádost nechal přepočítat původně navržené řešení 

suchého poldru s přelivem na pozemky ležící v k.ú. Čejč. Jelikož výpočty 

vyšly příznivě, byla též zpracována projektová dokumentace. Její náplní je 

vytvoření suchého poldru a pokračování asfaltové komunikace ve směru 

na Karlák. Bohužel více než půl roku čekáme na stanovisko obce Čejč. 

Ta naši žádost měla projednat na zastupitelstvu, ovšem do dnešního dne 

neznáme písemné stanovisko z projednaného usnesení. Nelze tedy dále 

pokračovat. Hrozí tak, že celá akce bude zmařena. Plynoucím časem 

se nám také rapidně snižuje možnost získání až 100% dotace na realizaci 

této akce.   

Pokračujeme také v podpoře místních spolkových aktivit, kdy 

každému spolku obec přispívá na roční činnost částku 5.000,- Kč. Dále se 

zastupitelstvo usneslo, že sníží poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

podnikatelským subjektům, aby tak podpořila rozvoj podnikání. 

Předpokladem také může do budoucna být podpora mladých rodin a těch, 

kteří si budou chtít opravit, či postavit nový dům v obci a stanou se jejími 

obyvateli. Obyvateli s trvalým pobytem. Opětovným návrhem bude 

starostou již předkládaný příspěvek na narozené dítě a snížení 

či osvobození poplatku za odpady. 

Bohužel plány obce stále silně omezuje její zadluženost z minulosti, 

při které vlivem exekuce přišla o majetek v hodnotě přibližně 17 mil. Kč. 

Poslední splátka Návratné finanční výpomoci a penále z vrácené dotace 

k výstavbě sociálních bytů, bude uhrazena v roce 2021. Není to brzy, ale je 

pomyslně stálé světlo na konci tunelu.  

V roce 2016 nás čeká odvod 1.250.000,- Kč zpět do státní kasy. 

Přičemž obecní rozpočet pro rok 2016 by se měl pohybovat okolo 4 mil. 
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Zda skutečně dojde k naplnění této částky, zůstane až do posledního týdne 

v roce 2016 tajemstvím.  
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Stavební pozemky 
 

V á ž e n í     s p o l u o b č a n é, 

Obci Terezín jsou určena stavební místa v „humnech“ za domy od bývalého 

kulturního domu po dům čp. 89 (Klímovi). Tyto pozemky se však nachází 

v osobním vlastnictví majitelů. 

Obec eviduje žádosti na volná stavební místa, ty ovšem nemá, jediná 

možnost pro žadatele je koupě starších domů, které jsou na prodej.             

V mnoha případech tyto domy jsou jen na zbourání, není o ně zájem. Mladí 

chtějí nové domy. V okolních obcích a to i v těch nejmenších, je vidět nová 

výstavba, obce se snaží udržet mladé lidi. Naše obec bude pomalu vymírat. 

V obci je dost domů s jedním starším obyvatelem, avšak tyto domy 

nebudou pro mladé lidi zajímavé, chtějí si postavit nové. Zastupitelům 

obce není lhostejný vývoj obce, zejména v klesajícím počtu obyvatel. 

Prvořadý úkol je udržet mladé lidi, kteří si k rodné dědině vypěstovali vřelé 

pouto a umožnit jim, ale i ostatním zájemcům výstavbu nových rodinných 

domů. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že s vlastníky pozemků, kde by 

mohla být výstavba domů, bude jednat o prodeji poloviny těchto pozemků, 

aby obec mohla vybudovat veškeré potřebné sítě pro stavbu nových domů 

v nové ulici. 

V á ž e n í     s p o l u o b č a n é , 

majitelé těchto pozemků, obracíme se na Vás v zájmu budoucnosti naší 

obce a nastupující mladé generace o Vaši vstřícnost k odprodeji Vašich 

pozemků z důvodu možné výstavby nových rodinných domů a zajištění 

vybudování všech inženýrských sítí.  V případě Vašich dotazů jsme Vám 

plně k dispozici.  

                                                                                                   starosta a zastupitelé obce Terezín 
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Spolek Terezínských vinařů  
 

Letošní vinobraní nám bohatě vynahradilo loňskou neúrodu. Po letních 

vedrech včas zapršelo, klima nepřálo ani houbovým chorobám a tak jsme 

mohli sklízet kvalitní a bohatou úrodu hroznů. Cukernatost u bílých odrůd 

běžně převyšovala 20 °NM. Mošty byly jen chudší na kyseliny. Odborníci 

mluví o ročníku desetiletí, někteří dokonce o ročníku století. Jaká bude 

kvalita vína, to se ale pozná až u hotového produktu. 

Jubilejní desátý ročník akce Den otevřených sklepů se letos uskutečnil 

4. července. Po přípravě areálu „pod sklepama“ 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. Celkem bylo otevřeno 13 sklepů.  

Pod sklepy se o zábavu postaral mužský pěvecký sbor z Želetic. Večer se 

degustace vín přesunula na Písečňák. Večerní dění zahájili svým zpěvem 

vinaři, spolu s mužáky a za doprovodu cimbálové muziky Rubáš z Buchlovic. 

Ta se pak postarala o skvělou zábavu po zbytek večera. V rámci večera 

vystoupila taneční skupina Street dance M.R.Choreography a po setmění 

se konala ohňová show. Novinkou byla soutěž v natahování koštéřem. 

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 2.7.2016.  Všichni jsou srdečně zváni. 

Svatomartinská ochutnávka se letos konala po třech letech v Tereziánském 

sklípku. Ve zrenovovaném prostředí bývalé lisovny se rozlévaly 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. Pozvání přijal 

i starosta obce s manželkou. K vínům se podávala tradiční pečená kachna 

s knedlíkem a zelím. 
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Společenský večer se bude konat 30.1.2016.  Kromě dechové hudby 

nebude chybět bohatá tombola a doprovodný program. Srdečně zvou 

pořadatelé.  

           Vítězslav Vrba 

www.vinariterezin.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jak šel rok 2015 s  Přáteli dobré zábavy. 

Rok 2015 jsme začali účastí na Tříkrálové sbírce. Akce se zúčastnila Simona 

Mančíková, které své dojmy již popsala v letním vydání zpravodaje. 

První společnou akcí tento rok byl tradiční masopustní průvod obcí, kdy 

jsme skryly své tváře pod masky. S přáním všeho dobrého po celý rok, jsme 

obešli celou „dědinu“. Někteří měli tu čest a zatancovali si s medvědem. 

Mohu-li to posoudit, u většiny domů se nám dostalo vlídného a vřelého 

přivítání. Ochutnali jsme výborné koblížky, milosti a někde i něco ostřejšího 

na zahřátí. No prostě „bylo veselo“, tak jako má o masopustu být. A pak již 

utichla muzika, utichl smích a lidé se ztišili ve 40denním půstu…no tak 

takhle to bývalo dřív. V dnešní uspěchané době si někteří ani nevšimnou, 

že skončil rok, natožpak dodržovat „jakési pitomé zvyky a obyčeje“ jak 

někteří říkají. A proto ze zásady ani neotevřou dveře, aby nás pozdravili. 

Nikde není dané, že nám nutně musí něco dát. Pokud nás lidé obdaří, 

využíváme tyto dary k financování dalších akcí, a ne pro svoje potěšení.     

Ve většině případů, jsou to stále ti stejní lidé, které taky neuvidíte ani        

na žádné akci v obci, pořádané kýmkoliv. Nevím, jaký mají smysl života,    
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ale upřímně jich lituji. Lituji každého, kdo se neumí smát a radovat se ze 

života. I když nás potkávají různé překážky, od toho jsou tu sousedi, 

kamarádi, rodina, aby se nám dařilo, je co nejsnadněji překonat. 

A proto nás mrzí, když připravujeme nějakou akci, vynaložíme na to 

nemalé úsilí a potom přijde hrstka lidí. Tak jak tomu bylo i s MDŽ                  

a dětským karnevalem. Vzhledem k tomu, že je v obci 142 žen ve věku od 

30 do 100 let a přišlo jich jen 15 a dětí ve věku do 12 let je 38 a přišlo 

necelých 20, je to smutné.  A přitom zvláště příprava MDŽ stála hodně úsilí 

a to hlavně Blanku Vrbovou, která si celou akci vzala na starost. Po 

večerech šila dětem kostýmy, vytvářela rekvizity, chystala texty pro děti       

a poté je s nimi nacvičovala. A to i přes velké zdravotní problémy, se 

kterými se právě potýkala. Ale jak jsem již psala, když máme kolem sebe 

dobré lidi, tak se vše zvládne. Podporou jí byl manžel Víťa, který nakonec 

vystoupení uskutečnil a také další členové spolku, jmenovitě Martina 

Chlápková, která upekla výborné řezy, dále manželé Kostihovi, Jitka 

Bayerová, Dana Hrnčířová, Simona Mančíková, kteří se postarali                    

o pohoštění a dobrou náladu.  
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Říkali jsme si, že taková akce jako je MDŽ je ideální k tomu, aby se mohli 

sejít i ti, kteří se nemají čas sejít jen tak, že jim k tomu dáme důvod. Jaké 

bylo mé překvapení, když jsem se z rodinných důvodů dostavila hodinu po 

začátku a už tam byli jenom členové spolku. Co na to říct? I té hrstce žen, 

které se přišly, podívat, chvilenku si popovídat a ocenili přípravu akce svou 

přítomností, patří velké poděkování. 

Alespoň, že děti si maškarní karneval užívali. Lucie Kostihová a Martina 

Chlápková si pro děti připravili soustu zajímavých úkolů, které děti 

postupně plnili a dostávali za to sladkou odměnu. Mohli jsme, vidět 

pohádkové postavy, zvířátka a jiné masky. Poděkování patří také 

maminkám, které pro děti přichystali pěkné kostýmy a zvláště těm, které je 

i sami ušily.  

V dubnu jsme začali chystat „Pálení čarodějnic“, ale tentokrát nám počasí 

nepřálo. Dopoledne to vypadalo slibně, a proto jsme se vydali po obědě 

vyznačit trasu, kterou jsme se měli potom se všemi čarodějnicemi                       

a čaroději vydat a překonávat překážky. Když jsme dorazili na písečňák              

a všechny přípravy dokončili, spustil se déšť. Nakonec jsme museli celou 

akci zrušit. Ale když se sejdou lidé s veselou myslí, nenechají si pokazit 

dobrou náladu. Celý přípravný tým se uchýlil k Víťovi do sklepa, kde jsme 

oslavovali čarodějnice až do večera. Pozitivní na tom bylo i to, jak jsme 

procházeli uličkami sklepů, že je jich hodně opravených a i nadále je zájem 

o vinařství. A není to jenom záležitostí dědečků. Že máme v Terezíně mladé 

a šikovné vinaře jsme viděli na Dni otevřených sklepů, který pořádá Spolek 

Terezínských vinařů a také nás potěšilo, že se již tradičně účastní hodového 

průvodu.  

Nesměli bychom se nazývat Přáteli dobré zábavy, kdyby nás odradila jedna 

zrušená akce a proto jsme se pustili do příprav Šermířského odpoledne, 

které bylo sice situované na den dětí, ale bylo určené pro všechny věkové 

kategorie. Na programu kromě vystoupení byli také soutěže a občerstvení, 

tak se do akce zapojili téměř všichni členové spolku. Skupina historického 

šermu z Brna Carpe Diem předvedla příběh o francouzském králi a jeho 

bojích s otravným hmyzem. Dětem a nejen jim se líbilo hlavně hovado, 
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které vždy vylétlo nečekaně z poza rekvizit a přeletělo uvázané na gumě 

nad hlavami šermířů. Po vystoupení se dobrovolníci z řad dětí utkali se 

samotnými rytíři. A i když ve většině případů byla zbraň větší než ony samy, 

bojovali statečně. Odpoledne se díky počasí vydařilo a návštěvníci byli 

spokojeni. Ale nedá mi to, abych nevznesla jednu připomínku. Když se 

ptáme občanů, proč se nepřišli podívat na akci, tak se někteří vymlouvají, 

že se jim do toho kopce na písečňák nechtělo šlapat, že je to daleko. Proto 

jsme Šermířské odpoledne udělali na hřišti a stejně tam ti, co se 

vymlouvají, nepřišli. Tak nevím? Přijelo spoustu návštěvníků z okolí a ti co 

to mají nejblíže, se opět neukázali. Přitom, kdy máme možnost vidět                

na živo vystoupení šermířské skupiny v dobových oblecích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě v nás neodezněli dojmy z rytířských soubojů a už jsme začali                         

s přípravami největší akce pořádané spolkem. A tou akcí jsou krojované 

hody. Někomu se může zdát, že když vše probíhá hladce, tak s tím nejsou 

vůbec žádné starosti. Ale opak je pravdou. Je za tím nemálo hodin                        

a starostí spousty lidí. Potom zjistíte, že už po prvním dni někdo ukradne 

světlo i s prodlužkou, které jsme umístili na cestu, aby bylo vidět pod nohy, 

když jde člověk v noci domů. Vraťme se ale k samotné akci.  
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V půli června se vydala chasa pro hodovou máj. Radost ze skácené máje 

trochu zkazil fakt, že se při pádu ulomil vršek. Máme však i mezi mladými 

šikovné řemeslníky. Spojení si vzal na starost Roman Fridrich ml. a při 

stavění máje si nikdo ani nevšiml, že je máj nadpojená. Chasa za zpěvu máj 

přivezla a rovnou očistila. Poděkování a obdiv patří Radku Hošovi, které 

stejně jako roky předtím máj přivezl a to i s rozjuchanou chasou na vlečce. 

Aby to neměli hoši až tak jednoduché, tak jsem jela na traktoru i já a ty 

nejvíc rozjuchané jsem se snažila krotit. Stali se už hodně smutné příhody 

při dovozu máje, které skončili i hodně špatně, tak mi to snad nemají za zlé. 

Hned na to v neděli se vydala chasa oblečená do krojů „dědinů“ a zvala 

všechny na hodový průvod a zábavu. A i tam, kde před nimi zůstali dveře 

zavřené, vhodili do schránky pozvánku. Asi škoda papíru, ale co kdyby… 

Nejvíce se na zvaní těší tetičky, které jsou rády, že i dnes v moderní době 

se mladí oblečou do krojů a mají zájem o tradice, jenž v době jejich dětství 

a mládí byli samozřejmou součástí každodenního života.  
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Hlavně hody bývali tou největší slávou v každé vesnici. A nikoho ani 

nenapadlo, že by neměl uklizeno v „chalupě“ a hlavně kolem. Všichni se 

těšili už dlouho před tím, na to, že si zatancují, sejdou se s rodinou, 

sousedy a to i přesto, že se vídali každý den. Ale hody byly něčím 

výjimečným. Byly oslavou patrona kostela, který byl symbolem jejich 

sounáležitosti. Toho, že i tak velké dílo postavili vlastními silami, společně 

se domluvili, dali do toho svoji práci, své úspory. Poté měli místo, kde se 

mohli scházet a ve společné modlitbě byli za jedno. 
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 O to pak lépe snášeli všechny těžkosti každodenního života.  

A o to se snaží i náš spolek Přátel dobré zábavy, aby se nám tu lépe žilo      

a bylo veselo. A veselo bylo po celý první červencový víkend. Již od 

pátečního rána začalo být na písečňáku živo.  
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Chasa svážela „zelené“ na výzdobu areálu, děvčata zdobily a vyráběly růže 

z krepového papíru na výzdobu. Naváželo se zboží do stánku, stavěli se 

stany a připravovalo se vše potřebné. Po šesté hodině již máj stála a mohli 

začít hody. To si vždy nejvíc oddychnu, někteří to mají jako velkou srandu  

a vůbec si neuvědomují ty rizika s tím spjatá. Proto bych chtěla poděkovat 

mému manželovi, že se každoročně ujme „velení“. Zvláště, když zavelí 

doleva a někteří jdou doprava, zavelí, trochu zvedneme a někteří chtějí 

ukázat, že mají síly na rozdávání a pořádně se do toho opřou, místo toho, 

aby poslouchali a dělali to, co mají.  Vždy se utěšuji tím, že příští hody 

budou všichni poslouchat. Asi marně, ale … Hody tedy mohli začít. Večer se 

začali scházet první návštěvníci hodové diskotéky. DJ Mates spustil muziku 

a své taneční umění mohli předvést nejen ti mladí, ale roztančili to všichni 

nehledě na věk. Vždyť staří – mladí jsme tak, jak se sami cítíme. Sobotní 

den patřil místním vinařům. Letošní ročník Dne otevřených sklepů byl pro 

ně jubilejní – měli již 10. ročník. A přestože loňské vinobraní moc vinaře 

nepotěšilo, mohli být návštěvníci sklepů překvapeni, jak i z toho mála co se 

posbíralo a v jakém stavu hrozny byly, udělali vinaři dobrá vína. A podle 

toho, jak jsme ve sklepě tzv. kmitali, mohu usuzovat i na hojnou 

návštěvnost. A o tom, že panovala veselá nálada, se můžete přesvědčit i na 

videu, které pro vinaře natáčela Ludmila Esterková ml. Video můžete 

shlédnout na webových stránkách spolku Terezínských vinařů. Jak sami 

uvidíte, vinaři si připravili bohatý program. Po sklepích doprovázeli 

návštěvníky svým zpěvem Mužáci ze Želetic, tradičně chodila i chasa            

v krojích a večer hrála k tanci a poslechu CM z Buchlovic. Po vystoupení 

taneční skupiny, byla k vidění i oslňující ohnivá show. Letošní sklepy se 

opravdu vydařily po všech stránkách. Tímto bych chtěla poděkovat 

vinařům za vynikající spolupráci a popřát jim, aby i ty příští sklepy se 

vydařily a měli jen ty nejlepší odezvy.                                              

Víkend však zdaleka nekončil. Ještě před námi byla hodová neděle.                  

Po slavnostní mši a neméně slavnostním obědě, na které si daly všechny 

hospodyňky záležet, jsme se dali do „oblékání“. Jen od nás šlo sedm 

krojovaných. Tak jsme měli, co dělat, abychom to stihli. Hlavně obléct 

děvčata dá práci, obzvlášť když se dají nově naškrobit spodní sukně.                
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To jsem byla ve stavu jít si spíše lehnout, než jít do průvodu, zvlášť když se 

na nás sluníčko v průvodu tak vřele smálo. Proto všem, kteří se oblékli             

do krojů, patří velké poděkování. A na to, že bylo letos takové velké vedro, 

byl krojovaných hojný počet. Průvod vycházel ve tři hodiny od kostela             

za doprovodu DH Vinařinka, která je už součástí terezovských hodů. A jak 

oni sami říkají, vracejí se do Terezína rádi. Veselou náladu nám sice v neděli 

po ránu zkazil fakt, že někdo ukradl májku před obecním úřadem, ale hody 

před třemi lety jsme slavili už i bez hlavní hodové máje. Tak si nenecháme 

zkazit hody něčím takovým, že se najdou lidi, kterým dělá potěšení, ničit 

to, co druzí pracně budují. Abych pravdu řekla, nedělní dopoledne mně do 

smíchu moc nebylo, protože první zvěsti naznačovali tomu, že by to mohl 

být někdo z místních. Z čehož jsem se nemohla hezkou chvíli vzpamatovat. 

Poté mi bylo sice řečeno, že místní to nikdo nebyl, ale špatný pocit z toho 

přetrvával. A pak jsem si řekla, že i kdyby to byl někdo z Terezína, tak ten  

člověk nestojí za to, abych si kazila hody. Když jsem potom viděla                      

ty krojované a všechny, kteří šli s průvodem, všechny co stáli podél cesty           

u svých domů, vrátil se mi pocit, že to všechno smysl má. I kdyby to člověk 

dělal jen pro „hrstku“ lidí, tak to smysl má.  
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Proto děkuji všem za jejich účast na akci. Děkuji všem, kteří se podíleli na 

přípravách a také všem, kteří zajišťovali samotný průběh hodů. Protože je 

jich spoustu, nebudu nikoho jmenovitě uvádět, abych na nikoho 

nezapomněla. Ale byli to jak členové spolku, tak příznivci a hlavně chasa. 

Jsem ráda, že nám počasí přálo, i když byly vedra v některých chvílích 

neúnosná. Kdyby však pršelo, tak by hody nebyly vůbec. A to by byla 

škoda. Sice jsme byli všichni pořádně unavení, ale hřál nás dobrý pocit, že 

se nesnažíme nadarmo. Přece by byla veliká škoda, kdyby všechny krásné 

tradice a lidové obyčeje skončili v zapomnění. 
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O prázdninách jsme si odpočinuli a načerpali síly na další akce. A tou byla 

drakiáda. Téměř se stává pravidlem, že když se vydáme pouštět draky, tak 

buď nefouká vůbec, nebo jen trochu. A proto tuto akci doplňují i různé 

soutěže a dovednosti. Letos jsme měli i štěstí a začalo i trochu foukat, 

takže došlo i na pouštění draků. Drakiáda je signál, že se nám blíží konec 

roku a proto se začínáme chystat na příchod vánoc a s tím je spojená akce: 

rozsvěcení vánočního stromu. Ale než se uskuteční samotná akce, tak tomu 

předchází spousta příprav. Nejprve jsme se sešli, abychom napekli 

perníčky. No docela nám dalo zabrat, než jsme přišli na to, jak peče na obci 

trouba, ale nakonec se to povedlo. Než jsme sice na to přišli, tak jsme měli 

půlku těsta pryč, ale nezoufali jsme na mysli, Martina připekla pár perníčků 

doma. Týden před první nedělí adventní jsme se sešli s dětmi, ale                           

i s dospělými, abychom perníčky nazdobili. Při této příležitosti si mohly děti  

nazdobit i keramické magnetky, které jsme nechali pro tuto příležitost 

vyrobit. Jako každým rokem se na akci rozsvěcení vánočního stromu 

podíleli s Přáteli i Spolek Terezínských vinařů, kteří připravili dobrý svařák        

a zastupitelé Obce Terezín, kteří se postarali o ozvučení a čaj pro zahřátí. 

Nesmíme zapomenout ani na malý terezovský sbor, který si nacvičil malé 

hudební vystoupení a sourozence Vrbovi s koledami.  
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A tím jsem vyčerpala přehled činnosti spolku Přátelé dobré zábavy v roce 

2015. Tímto bych chtěla poděkovat všem členům spolku za jejich práci, 

všem, kteří nás podporují a také všem, kteří se akcí po celý rok zúčastňují.  

Jménem Přátel dobré zábavy přeji všem klidné a pohodové vánoce a do 

nového roku hodně zdraví, lásky a dobré nálady.                      Ludmila Esterková 
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V sobotu 18.10.2015 jsem byl (jako každý rok) 

na drakiádě. Sraz jsme měli u Obecního Úřadu  

a draky jsme pouštěli u vinohradů. Po cestě 

jsme malovali na silnici křídami a pak jsme 

zkoušeli pouštět draky. Protože moc nefoukal 

vítr, tak draci nelétali všem. Můj drak vyletěl 

nejvýš, ale pak se bohužel zachytil o střechu 

domu. Nevěděli jsme jak ho sundat a tak po 

něm dospělí házeli tenisové míčky. Nakonec taťka vzal mou sestru na 

ramena, ta si vzala tyč a konečně se drak uvolnil. Drak mě potom už 

nelétal, protože měl roztržený provázek. Naštěstí jsem se nenudil, protože 

už začali soutěže. Nejdříve jsme hráli kamennou honičku, pak jsme 

probíhali opičí dráhou a nakonec odepínali kolíky v časovém limitu. Akce se 

snad všem líbila a těším se na příští drakiádu!                                    
                                                                 Vojta Vrba   

 

Drakiáda 
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Kronika obce 
 

V ní jsou zaznamenávány významné mezníky, ale i ty obyčejné události, 

jenž tvoří život v naší obci. 

Šťastný hospodář a jeho kozí rodinka 15.4.2014 

Již jen velmi zřídka se v našem regionu na vesnicích věnují chovu domácích 

zvířat, natož pak chovu koz. V naší obci jako jediný hospodář Antonín 

Hanák nar.1953 čp.148 se věnuje chovu koz a v letošním roce úspěšně 

odchoval kozí rodinku s narozenými kůzlátky: Boženkou, Lízínkou                 

a Matějem. Rád se s nimi pochlubí a pro děti je velmi pěkná podívaná na 

skotačící malá kůzlátka. Na celou kozí rodinku se také mohli občané 

podívat na fotografiích vystavených v informační tabuli. 
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Velikonoce v dědině 21.4.2014 

O letošních velikonocích teplota dosahovala až k dvaceti stupňům, ale 

foukal velmi studený a silný vítr. V neděli byla i bouřka, ale nic nenapršelo, 

přestože déšť už byl toužebně očekáván. Hrkači v obci dodrželi tradici, přes 

celou vesnici chodilo dvanáct hrkačů. Šlaháčů v obci už ubývá, pouze 

tatínkové s malými dětmi obchází své příbuzné a známé. Mnohé rodiny si 

na velikonoční pondělí raději udělají nějaký výlet do okolí. Ještě že farář 

po skončení mše svaté na velikonoční pondělí tento zvyk udržuje a každou 

ženu při východu z kostela řádně opentlenou žilou symbolicky vyšlahal, ale 

spíše pohladil… Tradice, kdy se po dědině chodilo po šlahačce s muzikou, 

někteří i v kroji, už u nás úplně vymizela. Je to škoda, v okolních obcích se 

tuto tradici snaží obnovit. I u nás bývalo veselo na dědině a dědina tím také 

žila pospolu a v soudržnosti… 

Nový nátěr věže kostela 4.5.2014 

Na nátěr věže kostela se přihlásilo z celé republiky 21 zájemců, kteří 

požadovali úhradu za nátěr v rozsahu 35 až 70 tis.Kč. Byla vybrána nabídka 

s nejnižší cenou – firma Šmíd Vranovice. Původní nátěr odstranili, narušená 

místa oplechované věže vyplnili tmelem, věž natřeli základní a vrchní 

červenohnědou barvou. Zhotovitel poskytl záruku na 10 let. Celkové 

náklady na nátěru věže kostela činily 12.000,-Kč. Při těchto pracích bylo 

zjištěno značné poškození statiky věže. V blízké době bude muset být 

opravena i tato dřevěná konstrukce věže neboť náš kostel je dominantou 

obce pro všechny občany…  

U Sabinky v Kněždubu 11.6.2015 

Terezínští spolužáci ročníku 1948 vyslyšeli výzvu a pomohli Sabince 

Chromečkové z Kněždubu, která od narození trpí dětskou mozkovou 

obrnou. Na její léčbu v Lázních Klimkovice nasbírali tři čtvrtě 

padesátikilového pytle plastových víček, které jí předali v loňském roce. 

Přivezli jí i hračky, které Sabince udělaly velkou radost. Protože se jim už 

nedařilo nasbírat větší množství  plastových víček, rozhodli se pomoci 

finančním darem 1.500,-Kč, který předali rodičům Sabinky. Věří, že i tato 

malá pomoc přispěje na její léčbu.                                           Jaroslav Němec         
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Terezín byl  p ř i š k o l e n  do Hovoran. 

Od roku 1810 usadil se tu trvale pomocník hovoranského učitele Šimon 

Španiel. Od roku 1824 měl od obce 10 měřic obilí, 2 sáhy dříví, hotově 31 

zlatých, za obecní písařství 9 zlatých, jako kostelník 2 měřice žita, zahradu  

a pastvinu, od vrchnosti měřici pšenice, 2 měřice žita a 2 sáhy dřeva, celý 

příjem byl 135 zlatých. Škola postavena byla r.1824 obcí na pozemku 

darovaném vrchností. Protože obec tyto dávky platiti nemohla, zřekla se 

samostatného učitele a od r.1832 zavázala se platiti hovoranskému učiteli 

školné (po 1 zlatém k.m.za dítě bez rozdílu třídy), dále 16 měřic žita a 

od každého souseda pecen chleba. Plat se měl odvádět koncem roku, obilí 

na sv.Michala ,chléb podle možnosti.  

Dále dostávala obec na otop školy kromě 2 sáhů od vrchnosti ještě                 

4 sáhy dřeva, ale dřevo po zimě zbylé se mělo odpočítat na budoucí rok. 

Obec měla opravovati školu. Učitel musil vedle vyučování také nedělní 

opakovací hodiny držeti a míti na to pomocníka. V zimě za zlého počasí měl 

dostati pomocník po gruntech večeři, ale bez pití. Později dávala obec 

učiteli též 7 centů zemáků. Roku 1875 naturální dávky přestaly a učitel 

dostal vyměřených 483 zlatých ročně, z nichž se mu strhovalo 17 zlatých, 

60 krejcarů za 3 měřice pole, které dosud patří ke škole. Přiškolen sem 

Nový dvůr či dvorek (Krčma)z katastru Čejče. 

Nová škola byla postavena r.1872, od r.1903 je dvojtřídní. Školních dětí 

bylo r.1824: 53, r.1871:55, r.1901:103, r.1926:80. Školní kronika byla 

založena r.1875. Učitelé zdejší byli: Španiel, Šafařík, Holzknecht, Svolba, 

Bezděk – přítel Herbenův, Balhar, Štefan, Růžička, od roku 1913 František 

Weber.  

Obec má svých polí 184 měřic, 3 měřice luk a obecní špitál. Hřbitov zde 

stojí od r.1899. Jména tratí: Zápověď (do sv.Ducha nesměl se tam vyhánět 

dobytek),Trávníky u rybníka, Trávníky pole, Trávník u hospody, Písečňáky, 

Zelnice, Obecní příhon (přiháněl se tam dobytek než šel na pastvu). Spolky: 

Lidová jednota, Družina katolických zemědělců.                           Jaroslav Němec                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vlastivěda Moravská – škola  
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Historie hřbitova v Terezíně 
 

Hřbitov byl založen v roce 1899 a 2.července byl vysvěcen. Stromky 

kaštanů byly zasazeny již v roce 1898. U brány na pravém sloupku byl 

na keramických kachlících vyznačen rok založení. Při opravě hřbitova  

v roce 1948 byl odstraněn sloupek i s letopočtem založení. Uprostřed 

hřbitova  stál velký kříž. Márnice byla postavena v zádní části vpravo. 

V roce 1960 byl hřbitov prodloužen o 10 metrů. Kříž, který stál uprostřed, 

byl přesunut k zadní zdi hřbitova. Na kříži je nápis z roku 1963. Byla 

postavena nová márnice v levém radním rohu (stojí zde doposud). Dalšího 

prodloužení se dočkal hřbitov v roce 1977. A další rok, zde byla pochována 

první občanka paní Hlinecká Marie. Na novém hřbitově stojí kříž, který stál 

před tím v dědině na místě bývalé zvonice, která byla zbořena v roce 1929. 

Tento kříž nechala postavit rodina Bravencova č. 37 a rodina Bízova č. 11 

v roce 1942. V dřívější době tam stával dřevěný umělecký kříž. Nechala ho 

postavit rodina Matouše Bravence č.37, který byl starostou obce. V roce 

1968 při stavbě silnice, byl kříž umístněn před hřbitov na pravou stranu. 

Později byl přesunut na nový hřbitov. Od té doby jsme spolu s panem 

Oldřichem Knápkem nechali kříž již třikrát opravit. Na hřbitově je též kříž 

vojína Pavla Kučery, který padl v 1.světové válce na italské frontě. Tento 

kříž stával původně na Kučerových v předním díle na místě dnešního 

kulturního domu u silnice. Nevíme, ve kterém roce byl postaven. Při stavbě 

silnice byl přemístněn ke hřbitovu a nebyl nikdy opraven. Je potřeba tak 

učinit. Pan starosta požádal z rodiny blízké příbuzné pana Fridricha 

Františka a Josefa Kučeru, zda by mohli nechat pomník opravit. Zatím se 

tak nestalo. Je tam ještě jeden kříž, který nechala postavit rodina Františka 

Ambrose č.p. 12 v roce 1946. Tento kříž stával na poli v trati Příhony 

u cesty. V době scelování pozemků byl kříž stržen traktoristou jehož 

totožnost je nám známa. Byl odložen do blízkého lesíka na horním okraji 

do doby než se jej ujal pan Antonín Hanák č.p. 148, příbuzný rodiny 

Ambrosových. Nechal ho postavit na nový hřbitov. Tento kříž by se měl 

také nechat opravit. Byl jsem účastníkem vysvěcení tohoto kříže v roce 

1946. Musím se též zmínit o kříži, který stojí po levé straně před 

hřbitovem, který nechala postavit rodina Kopečkova pro syna Ignáce 
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Kopečka a jeho tři druhy, kteří padli v 1.světové válce na ruské frontě. 

Tento kříž nechal opravit pan Ing. Ambros Jan, příbuzný rodiny 

Kopečkových. Při 100. výročí 1.světové války  je naší povinností uctít 

památku za naše padlé občany.  

 Bíza František 
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Vánoční zamyšlení 2015  
 

 

Prožíváme advent, (adventus = příchod) který trvá 

maximálně 4 týdny. Připomínáme si dlouhá tisíciletí čekání na 

Spasitele. Ježíšův příchod ve slávě na konci časů, bude pro nás 

předznamenáním v okamžiku naší smrti a to je nejdůležitější moment 

našeho života. 

Advent je doba, která nás vede k radostnému očekávání Ježíše Krista, 

který  přijde. Ježíš stále ještě přichází. On přišel v těle, stále přichází a 

ještě přijde na konci časů. Přichází například v modlitbě, při mši sv., 

když čteme Písmo sv., když se setkáváme s druhými lidmi v událostech 

našeho života. My křesťané se máme učit být citliví na jeho přicházení. 

Každé místo, každá rodina se má stát místem, kde Pán přichází. Má být 

tím Betlémem, kde se rodí stále znovu. K tomu není nic potřeba.                                                                                                                                                                                                           

Advent je však v dnešní době nějaký ukradený. Přebíjí jej pracovní 

shon, do toho jsou besídky, koncerty, oslavy, úklid, pečení apod. A pak 

to hlavní o vánocích utíká. Někteří lidé nemají vánoce rádi, právě kvůli 

tomu shonu. Je třeba dát prioritu tomu, co je podstatné. Vzpomeňme 

si na vánoční Boží slovo, vždyť sv. Josef s P. Marií nenachystali tehdy 

v Betlémě nic. Využili toho, co tam zrovna bylo. To je úžasné, Boží Syn 

přišel na svět a vůbec nic k tomu nepotřeboval. Jen srdce P. Marie, 

srdce sv. Josefa a nyní potřebuje srdce naše. 

V úterý 8. prosince byl v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství.                            

Papežem byla nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých 

diecézích, a to především v katedrále, ale i ve významných svatyních. 

Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou 

láskou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Připravujeme se letos znovu na vánoce, na oslavu narozenin našeho 

Pána. Chceme však jenom oslavit vánoce nebo chceme něco víc?                                            

Díky Božímu milosrdenství přišel Ježíš Kristus před dvěma tisíci lety 

na tuto zem jako Spasitel. 



49 
 

 

Pokud však v našem životě nepřišel do našeho srdce, tak jsme bohužel 

vedle. Nechybí nám křesťanům ta silná osobní zkušenost ze setkání 

s Ježíšem? Změnilo to náš život? Opravdu čekám na příchod Pána? 

Očekávejme, vyhlížejme a připravujme se na setkání s Pánem.                               

Ať nepropásneme okamžiky našeho života. Ježíši Kristu stačí jen pár 

lidských srdcí, aby přišel na svět znovu – skrze nás. Ať Bůh přebývá v našich 

srdcích! 

                      Prožití vánoc s Kristem v srdci přeje všem P. Milan Těžký - farář  

 

Terezínský kostel mezi vinohrady, dávávšechny dobré lidi dohromady. 

V listopadu se dostalo našemu kostelu milosti, přijal zde křest malý 

chlapeček Teodor Antonín Hanák.  

Křest se konával vždy ve farním kostele. Vyjímku tvořil čas probíhající 

fronty 2.světové války, kdy novorozenec František Valenta a Miroslav 

Bravenec přijali křest v kostele v Terezíně.  

Pamětníci vzpomínají, jak se jezdilo do Hovoran za každého počasí, na voze 

taženým koňmi, nebo na kočáku tzv. „bryčce“ V místním kostele se 

po uděleném křtu konal „úvod“. To byla účastna i maminka dítěte. 

Vnímala jsem tuto letošní konanou událost, jako vzpomínku na naše rodiče 

a jako nasměřování toho, že křest může být udělován v každém kostele.  

Vždyť se zpívá: „Ty jsi, Pane v každém chrámě“. 

                                            Ludmila Skopalová 

 

 

 

 

Terezínský kostel a křest  
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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 

Hanák Antonín               Klimeš Milan  

        Navrátil Jaroslav 

70 let        75 let 

Grietschová Ludmila     Mančíková Terezie 

81 let       82 let 

Opršalová Zdeňka                                              Ambrozová Marie  

Studýnková Marie 

83 let       84 let 

Grietsch Milán               Horychová Marie 

Hradil Josef      Bíza František 

 

85 let       88 let 

Valentová Božena     Dufková Růžena 

Trnková Božena               Hošová Marie                 

Němcová Františka  
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90 let  

Skopalová Štěpánka  

         

92 let 

Valentová Štěpánka 

 

Nejstarší  občanka 

99 let   

Bravencová Barbora 

 

 

 Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. 

                

Teodor Hanák  

narozen  22.9.2015      

Rodičům přejeme, aby měli ze svého syna jen radost. 

                

 

                              Valentová Antonie ročník 1927      zemřela     13.9.2015 

                              Lesovský Jaroslav        ročník 1944      zemřel       15.9.2015 

 

                                                                   Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.    

     Lenka Výletová 

Narození 

Zemřelí 
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Vánoční přání – pohlednice  
 

Posílání vánočních pohledů patří stále ještě k zažitým zvykům mnoha rodin 

po celém světě. Dosud ještě pohlednice nebyly zcela vytlačeny svou 

progresivnější, pohodlnější a lacinější elektronickou podobou.   

Ihned je ovšem nutno dodat, že papírové vánoční pohledy zažívají                  

v posledních několika letech citelné rány od svých zejména e-mailových 

ekvivalentů. Blíží se konec tohoto mnohaletého symbolu Vánoc? Vzhledem 

k stále masivnější komputerizaci, vyšší dostupnosti internetového připojení 

a vpravdě nekřesťanské ceně za odeslání pohledu je nutné odpovědět – 

pravděpodobně ANO.  

Jak to celé začalo? 

Než dáme nadobro sbohem klasickým vánočním pohledům, bylo by 

vhodné se v rámci piety podívat trochu do historie tohoto fenoménu. První 

komerční pohlednice s tematikou Vánoc se objevila v polovině 19. století      

v Londýně. Jednoduchý obrázek rodiny popíjející v příjemné náladě víno 

odstartoval prodej a následné rozesílání tohoto tématu, po kterém 

následovaly již pro nás klasické zimní motivy.  

 

Pohledy se po dalších třicet let exportovaly z ostrovů do celého západního 

světa. V roce 1875 se pak díky jednomu německému imigrantovi dostala 

výroba vánočních pohlednic za velkou louži, kde zažila značný boom.  

O pouhých šest let později jich bylo k příležitosti Vánoc vyrobeno na pět 

milionů. Do masivní produkce se dostal i tolik populární portrét Santy 

Clause.  
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I v Českých zemích se posílá 

Vánoční pohlednice nebyly ovšem doménou pouze anglosaských zemí. 

Značnou popularitu ke konci 19. století získaly i v Rusku a ve Střední Evropě 

se mocností v jejich produkci stalo Německo. To také ovlivňovalo i vývoj na 

historickém území Čecha Moravy. Na počátku 20. století zde byly k dostání 

výhradně pohledy s německými nápisy. 

České nápisy získaly navrch až po skončení první 

světové války. Hlavními motivy českých karet 

byly zasněžená krajina, stromeček, jesličky  

i andělíčci.  

 

Mezi těmito stále stejnými motivy často kýčovitého vzezření se jako velká 

voda vrhly umělecké kresbičky Josef Lady. Tzv. ladovky z 20. a 30. let 

minulého století jsou dodnes velice ceněnými pohlednicemi se svým 

osobitým způsobem ztvárnění i originální tematikou. Na návrzích pohlednic 

pracovala i taková slavná jména jako Aleš, Wenig, Goth a další.  

 

Oblibu ladovských vánočních 

pohlednic dokazuje i knížka České 

Vánoce Josefa Lady.Kniha získala 

literární cenu „Cena Český 

Bestseller -Nejprodávanější 

nebeletrie pro děti a mládež“. 

 

Postupem času ovšem začala uměleckost pohledů 

mizet s tím, jak docházelo k rozšíření a modernizaci 

fotografické techniky. Zátiší svícnů, ozdobený 

stromek, zasněžená krajina, ale i budovatelští 

hrdinové, skrytá reklama podniků vyrábějících 

spotřební zboží a vojáci v zimě na stráži, to vše se 

začalo objevovat na vánočních pohlednicích.  
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Zlatý věk pohledů je již dávno za námi. Můžeme se jen otočit, zavzpomínat 

a pak jen odeslat on-line vánoční pohlednice nebo vánoční sms přání přes 

mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci obce, ale i ti jenom projíždějící si všímají úpravy obce, čistoty 

jak kolem silnice, tak i před domy a to nejenom v hlavní ulici. Obec se snaží 

všechna veřejná prostranství v obci udržovat v čistotě, ale není v její moci 

udržovat čistotu u obrubníků silnice, nebo i dokonce předzahrádky 

rodinných domů. Tráva a lebeda u obrubníků silnice, v předzahrádkách 

některých domů, dlouhodobá skládka materiálu (výjimku mají stavby 

v rekonstrukci) nedělají dobrou vizitku obci. Obec má zmapováno                 

a vyjadřuje velké poděkování těm občanům, kteří pravidelně pečují o okolí 

svých domů a chodníků. Upravují své zahrádky a starají se o výsadbu obce. 

I tam, kde je v domě sám starší a nemocný občan, můžou vypomoci  děti, 

vnoučata nebo i sousedé. Jaký má vztah občan k obci, zda mu na ní záleží, 

vyjadřuje právě i ta čistota kolem jeho domu a v předzahrádce. 

Zastupitelstvo děkuje všem spoluobčanům, kteří pravidelně dbají o čistotu 

a pěkné spořádané okolí svých rodinných domů.                            Jaroslav Němec 

Čistota v obci 
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Hudební multižánrové seskupení čtyř mladých studentů 

Konzervatoře Brno Martina Husáka, Radka Blahuše, 

Marka Vejpustka a Matěje Kovandy, kteří se rozhodli 

prezentovat klasické kvarteto jiným způsobem. Jejich 

hlavním cílem je přiblížit se co nejvíce posluchačům. 

Zaměřují se proto na široké spektrum hudebních stylů. 

Na jejich koncertech můžete tedy slyšet známé melodie z filmů nebo i to, 

co Vám třeba zpříjemňuje cestu v autě či domácím úklidu. 

Smyčcové kvarteto je poměrně mladé. Vzniklo na jaře roku 2014.    

   

„Založili jsme jej s primáriem Martinem Husákem. Po jednom koncertě 

jsme byli smutní, že nám při hraní něco chybí, z hudby by šlo dostat daleko 

víc. Řekli jsme si, že tedy založíme kvarteto. Sehnali jsme další dva lidi, 

kterým plně důvěřujeme, navzájem se podporujeme a doplňujeme.  

Tak tedy vzniklo Husakovo Quarteto,“ popsal vznik smyčcového tělesa 

violista Marek Vejpustek. 

Kvarteto za své krátké působení absolvovalo již několik koncertů.  

Mimo významné akce konzervatoře vystoupili i s prestižním českým 

pěveckým sborem Kantilénou, vytvořili koncertní turné po svých rodných 

krajích mají za sebou více jak 50 koncertů a chystají se na republikové 

turné. V květnu koncertovali na českém velvyslanectví ve Vídni, kde sklidili 

velký úspěch. Natočili současně s nejmladším režisérem České republiky 

Štěpánem Gajdošem hudební videoklip na téma Šindlerův seznam. 

Velký úspěch přivezli z Mezinárodní soutěže 

Bohdana Warchala z Dolného Kubína, kde 

Husakovo Quarteto získalo 2. cenu. 

Kvarteto v blízké době chystá několik 

projektů, charitativní a celovečerní koncerty, 

účast na soutěžních přehlídkách a nové klipy.  

 

Kdo je Husákovo Quarteto? 
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Úsměv, radost, obdiv, prožitek. S takovými pocity odcházejí lidé z koncertu 

Husákova Quarteta. Čtveřice nadaných hudebníků se za dobu svého 

působení posunula zase o velký krok dopředu.  
 

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost slyšet Husákovo Quarteto       

na živo v Terezíně 3.1.2016 
 

 

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, Lenka Výletová, Ludmila Esterková 
Vydavatel: Obec Terezín  
Vydavatel neodpovídá za obsahovou stránku příspěvků a neprovádí 
korekturu jejich autorům. V nutném případě si vyhrazuje právo příspěvky 
krátit.  
Distribuce: Obecní úřad Terezín – zdarma 170 ks výtisků 
 

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

 

 

 

 

Příspěvky do zpravodaje 

mailto:obec@obecterezin.cz
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Stojíme na prahu nového roku. 

 Nechť do něj společně vykročíme pravou nohou. 

 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016 

Vám přejí zastupitelé a pracovníci obce. 
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Fotogalerie 
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Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pravidelně pomáhají při stavění 

vánočního stromu. 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 

Barbora a Jakub Langovi, Eliška Varmužová, Jakub Valenta 
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Poslyš, Ondráši, cosi nás straší z oblaků, 

nezapomínaj, běhaj a střílaj z pluháku. 
 

Nech straší co sce, zajímaj ovce,žeň domů, 

by sa zahnaly, nešmakovaly nekomu. 
 

Věru sa bojím, sotva tu stojím o strachu, 

jak sa osmělím, já hned vystřelím, daj prachu. 
 

Neboj sa brachu, není tu strachu žádného, 

jak se osmělím, neco ti povím nového.[/] 
 

Anděl tu křičel, který k nám přišel na pole, 

že je zajistě v Betlémě městě pachole. 
 

Když tomu tak je, bratrové poďme, berme se, 

bača za nama, vezňa barana, ponese. 
 

Kdo co daruje, nech toho tu je, dať jemu, 

bača dá hrudu, Vávra dá druhú, valaši. 
 

Všichni pospolu kopečkem dolu kráčejme, 

toho panáčka, světa miláčka vítejme.[/] 
 

Vítej Ježíšku, světa miláčku, ty si náš 

z dávna žádaný a vyprosený Mesiáš.93  

 
 

(Zpíval J. Plánka, nar. 1901.) 

zachování tradic – kulturní věno příštím generacím 

http://na.nulk.cz/1968/3-4/Nr.html#fn01_93
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Kdo z občanů by vlastnil fotografii či jiný podobný materiál zachycující 

podobu starého větrného mlýna, který stával v obci, nebo dřevěného 

vyřezávaného kříže, který stával v místě staré zvonice či zvonici samotnou 

a byl by ochoten jej zapůjčit k vytvoření kopie pro archivní účely, nechť 

toto oznámí na obecním úřadě, nebo starostovi. 

 

Kroje - Kdo bych chtěl prodat jednotlivé části, nebo případně i celý kroj, 

ať už dětský, dámský, nebo pánský, může toto oznámit na obecním úřadě. 

To se týká i jiných variant, např. smuteční, pracovní apod.  

Případně, kdo by měl v úmyslu likvidovat některé součásti krojů či jiné 

staré výšivky, byť poškozené, nebo již „vetché“ a nepoužívané, je možné 

opět o tomto informovat na obecním úřadě nebo přímo starostu. 

Stejně jako staré knihy, fotografie a jiné předměty vypovídající o historii 

života v naší obci, které by byly jinak vyhozeny.   

 

 

 

 

 

Antonín Hanák 

ŽÁDOST – výzva občanům 
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