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SLOVO STAROSTY 
 

Vážení sousedé, 
 
Příchod jara snad postřehl každý z nás. Někomu přináší toto 
období radost z jarních procházek a slunečních paprsků, jinému 
starost co a kam zasadit. 
 
U obce s příchodem jara převládají především ty starosti. 
Zejména se jedná o oblast komunikací, kde mráz napáchal 
škody a v jakém rozsahu. Nechybí ani oblast životního prostředí 

kde co uschlo nebo zmrzlo.  
V neposlední řadě jsou to starosti všední i nevšední, které nám přináší život a do jisté 
míry nakládá na bedra státní správa, potažmo zákonodárci.  
Před sebou máme svátky Velikonoc. Ještě, než si kluci upletou pomlázku a děvčata 
nazdobí velikonoční vajíčka, pojďme se poohlédnout za tím, co nás potkalo a maličko 
předpovědět, co nás asi v nejbližších dnech čeká.  
 
Přeji Vám krásné a radostí ze života naplněné jarní dny. 
 
Antonín Hanák 
Váš starosta 
 
 

 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

Dubnový sníh pole hnojí                                                       

a déšť jim požehnání přináší. 

 

23. Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce. 

24. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví. 

25. Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo. 

 

PRANOSTIKY NA DUBEN  



4 
 

 

Stav rozpracovanosti II. etapy protipovodňového opatření naší obce se od přelomu 
roku zatím nijak nezměnil. Čeká se na předložení znaleckého posudku ke stanovení 
ceny pozemků a na návrh kupní smlouvy obcí Čejč. Věříme, že se podaří tuto 
problematiku co nejdříve zase rozhýbat. Bez výše uvedených materiálů však nejsme 
schopni dále pokračovat. 
 
V rámci procesu povolování stavby u komunikací jsme byli při dotazování 
na stavebním úřadě nemile překvapeni, neboť hrozilo, že správní poplatky budou činit 
30.000,- Kč. Toto se podařilo naštěstí rychlým zásahem vyřešit. Místo toho bude obec 
hradit už příjemnějších 10.000,- Kč. 

 
Co se týče naší žádosti o dotaci pro opravu chodníků na hřbitově a vnitřního 
prostoru márnice, výsledek zatím neznáme. Žádosti se vyhodnocují. Rozhodnutí 
bychom snad mohli obdržet do konce května. 
 
Dokončena byla projektová příprava na místo pro posezení návštěvníků v lokalitě 
vinných sklepů. Následovat bude jednání o pozemku s jeho vlastníkem a dojde-li ke 
shodě, bude závěrem projekt předložen stavebnímu úřadu s žádostí o vydání 
potřebného povolení. V dokončovací fázi je také příprava projektu k místu pro 
odpočinek v lokalitě mokřadů. Cílem je obě akce spojit, aby se ušetřilo na správních 
poplatcích. Po vydání potřebných povoleních, bude celý projekt připraven buď 
k individuální realizaci, nebo k předložení na dotační výzvu. Realizovat může 
v takovém případě buď obec, nebo spolky. Dle chutě a vůle. 

 
Obec reagovala na výzvu ministerstva životního prostředí, která byla uzavřena 31. 
března. V rámci této výzvy je možné získat až 500.000,- na pořízení elektromobilu. 
Primárně je cílem projektu pořízení komunálního svozového prostředku, který by 
sloužil na svoz pytlového odpadu a údržbu zeleně. Sekundárně za účelem 
ekologického pohybu po obci. Naše žádost byla Státním fondem akceptována  
a vyhodnocuje se. Nutno říci, že v současné době není na trhu vozidlo, které by 
vyhovovalo dotačním podmínkám. Také se hovoří o tom, že by v případě opakování se 
této dotační výzvy, měly být podpořeny pouze větší obce a obce s rozšířenou 
působností. Jednoduše řečeno, tato velmi rychlá nabídka se již nemusí opakovat. 
 
 
 

Z DĚNÍ V OBCI  
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V termínu se podařilo zvládnout přípravu projektu a veškerých nutných příloh 
v oblasti veřejného osvětlení. Žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 
byla tedy v pořádku podána. Jednat by se mělo o kompletní výměnu všech svítidel                 
a nahrazení technologií LED s intenzitou dle platné normy pro zatřídění komunikace. 
V této výzvě ovšem bývá velmi málo volných prostředků, a naopak značný počet 
žadatelů. Pokud bychom tedy uspěli, jednalo by se spíše o malý zázrak.  
 
Podány byly také dvě „malé“ žádosti na podporu kulturního dění v obci. 
Jedna se zaměřením na vybavení knihovny - mobiliář a druhá na vybavení infocentra 
– nové stoly, židle a kuchyňské vybavení. 
 
V tomto roce byla podána, spíše jenom zkušebně, žádost z rozpočtu Hejtmana 
Jihomoravského kraje na zřízení přípojky vody pro přírodní kulturní areál Písečňák. 
Ta by měla zajistit především zdroj vody pro sanitární zázemí, které bude snahou také 
vybudovat, ale i pro výčep. Do schválení naší žádosti sice moc nadějí nevkládáme, ale 
život je především o vytrvalém úsilí. 
 
V neposlední řadě se uvažuje o podání žádosti na podporu cyklotras. Jednat by se 
mělo o „mini“ projekt, který by řešil jednu lavičku s košem, stojanem na kola                           
a infopanelem.  
  
Když si to všechno seřadíme, musel by být obecní rozpočet nafukovací, nebo bez 
jakýchkoliv závazků. Samozřejmě je nutné počítat i s tím, že některé naše projekty 
podpořeny nebudou. 
Abychom mohli schválené záměry realizovat, je třeba financování projektů rozložit 
do více rozpočtových období. Ne vždy to ovšem lze. Druhou možností je do rozvoje 
obce žádné prostředky neinvestovat a vykonávat pouze to, co nám ukládá zákon. 
Toto by si ovšem snad nikdo rozumný nemohl přát. 
 
Například oprava chodníků na hřbitově a vnitřního prostoru márnice lze v případě 
schválení realizovat až do září v roce 2018. Víceleté financování umožnuje také 
program elektromobility. V případě rekonstrukce veřejného osvětlení je možné 
náklady akce splácet v délce několika let. Zpravidla úsporou za elektrickou energii.  
Do konce roku 2017 musí být ukončeny pouze „malé“ projekty. 
 
Klíčovým záměrem obce je sloučení všech stávajících závazků do jedné splátky a její 
rozložení do delší časové osy. Tím by se mohlo například financovat více investičních 
akcí. Ať už bez závislosti na dotačních prostředcích nebo se spoluúčastí k dotační 
podpoře.                                                                                                                                           
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Bylo by možné řešit strategické projekty typu čistírna odpadních vod  
a celkové odkanalizování obce. V úvahu ale přicházejí i jiná závažná témata 
s pozitivním dopadem na všechny obyvatele naší obce. 
Jednání s bankami probíhají od samého počátku roku. Žádný konkrétní výsledek 
nicméně zatím nevzešel. Věříme ovšem, že se nám podaří nalézt shodu na 
refinancování stávajícího úvěru a rozložení splátek tak, aby to pro obec bylo 
přínosem. 
 
Projednávána je také možnost řešení cyklostezky z Čejče do Terezína. Obec Čejč nás 
informovala o přípravách takového záměru. Končit by měla po pravé straně ve směru 
od Čejče kousek pod kostelem. Přímo na katastrální hranici s naší obcí. Navázali jsme 
proto kontakt s projektantem, který studii pro Čejč vypracoval. Jde-li o napojení 
Terezína, v úvahu přicházejí pouze dvě varianty. První z nich je ta, že občané budou 
přecházet hlavní silnici pod kostelem, aby se na cyklostezku dostali. Druhou variantou 
je napojení na asfaltovou komunikaci, která lemuje protipovodňové opatření 
Na Dolinách. Tato varianta je z hlediska žádosti o dotaci jednodušší, neboť je celá 
na katastru obce Čejč. Náročnější je z hlediska majetkoprávních vztahů. Vlastníci 
přilehlých a stavbou dotčených pozemků by museli dát k takovému dílu souhlas. 
Zastupitelé však předpokládají, že nebude vůle těchto vlastníků k učinění takového 
kroku a proto se předpokládá s ukončením za zahradou paní Němcové, vedle HLAVNÍ 
komunikace Hodonín – Brno. Neboť kde není vůle, není cesta. Zájemci mohou 
podrobný návrh trasy zhlédnout na obecním úřadě v Terezíně.  
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Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. chystají rekonstrukci přivaděče vody. 
Jedná se o tu část, na které jsou nejčastější poruchy. Tato akce se týká lokality okolo 
bývalého areálu JZD ve směru na Brno. Předpokládáme, že akce proběhne ještě v 
tomto roce. 

 
Částečně byla vyřešena problematika rizikového stavu stromořadí a solitérů na 
mokřadech. Předmětem jednání s kompetentními orgány v oblasti životního prostředí 
bylo posouzení stavu a návrh opatření. Výsledkem je, že kácení může proběhnout 
pouze v minimálním počtu. Důvodem pro toto rozhodnutí je fakt, že se 
v trouchnivějících stromech nacházejí vzácní živočichové. Zbývající část přesně 
označených stromů musí být ořezána dle arboristického standardu AOPK SPPK. 
Předepsaná je i přesná druhová skladba náhradní výsadby, kterou je nutné 
bezprostředně po zásahu do krajinných prvků dodržet. 
 
V místní knihovně se uskutečnila akce Noc s Andersenem. Jednalo se o největší akci 
za posledních minimálně 10 let. Zúčastnilo se jí 30 dětí. Z toho 11 z Terezína,                            
7 z Čejče, 6 z Klobouk, 5 z Hovoran a 1 z Krumvíře. Děkujeme touto cestou paní 
knihovnici za uspořádání této náročné akce a těšíme se na další. 
 
 

 
  Zima 2016 
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NOC S ANDERSENEM 2017 V TEREZÍNSKÉ KNIHOVNĚ 
 

„Tak tedy poslouchejte, pohádka začíná.                
Až si ji povíme celou, budeme vědět víc,                         

než víme teď.“                                                             
Tak začíná jedna z nejhezčích pohádek              

Hanse Christiana Andersena                      
„Sněhová královna“. 

Tak začíná i naše vyprávění o Andersenovi, i my budeme na konci vědět víc, než víme 
teď. 

Každý z vás jistě četl nebo slyšel alespoň jednu z jeho pohádek. Vzpomínáte si na 
pohádky Ošklivé kačátko, Statečný cínový vojáček, Princezna na hrášku, Malá mořská 
víla, Křesadlo, Císařovy nové šaty nebo Sněhovou královnu? Zcela jistě byste dokázali 
vyjmenovat i další pohádky, které vás potěšily. Největší světový pohádkář minulého 
století se narodil v Dánsku 2.dubna 1805. Jako dík za jeho veliké vypravěčské umění,                
a krásný svět pohádek, který nám odkázal, byl den jeho narození vyhlášen za Den 
dětské knihy. A od roku 2000 se na jeho počest slaví Noc s Andersenem, která je 
primárně určena na podporu dětského čtení.  

Noc s Andersenem je jedinečnou akcí, kterou české knihovny oslovují děti bez rozdílu 
barvy pleti či národnosti, je vhodná pro děti zdravé i s postižením. To vše nejen v ten 
jeden kouzelný jedinečný večer, kdy nezapomínáme na knížky a čtení. Akci k rozvoji 
dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Sedmnáctý ročník pohádkové Noci s Andersenem proběhl v pátek 31. 
března 2017 ve více než 1.660 řádně registrovaných čtecích místech celého světa pro 
více než 98.000 dětí i dospělých.  V knihovnách, ve školách, v klubovnách, ústavech, 
domech dětí, edukačních, kulturních či rodinných centrech, v dětských domovech, ve 
velkých divadlech i divadelních spolcích, muzeích, v nemocnici, domově pro seniory,  
v pionýrských oddílech, zoo i u hasičů, všude na dálku spojili malé čtenáře celého 
světa noční pohádkové dobrodružství inspirované nejen četbou knih a časopisů 
Čtyřlístek. Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa strávili pohádkovou noc s dětmi i s 
Andersenovými pohádkovými postavami.  

A letos poprvé proběhla tato již celosvětová akce i v naší knihovně.   

Nás v knihovně provázel kouzelným večerem nejen Čtyřlístek, ale také Roald Dahl                
a jeho dvě knihy Obr Dobr a Prevítovi. Přihlášeno bylo 30 dětí ve věku 6-12 let, 
z kapacitních důvodů jsme museli další zájemce odmítnout.  
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Po přivítání byly děti rozděleny do skupin a každá skupina dostala jeden dopis od 
Čtyřlístku, který se vydal na cestu kolem světa, ale ztratil se. Během večera děti 
postupně zjišťovaly, co se Čtyřlístku přihodilo.                                                         
S největším ohlasem se setkalo vyrábění elixíru neviditelnosti od Myšpulína a výroba 
vousů pana Prevíta. Při předčítání knih měly děti možnost, kreslit do sklenice na sny, 
vynaleznout novou kouzelnou tyčinku jako Willy Wonka a další.  

Osvobozovali jsme ptáčky přilepené ke stromu, a která skupina vyhrála, měla právo 
osvobodit opičku pana Hulahopa z klece a najít tak další dopis od Čtyřlístku.                          
Přišla na řadu také pantomima a tichá pošta.  

Program jsme zpestřili vysíláním Rádia Junior se speciálním programem na Noc 
s Andersenem.  

Po vyluštění kouzelné doplňovačky, jsme se již chystali ke spánku, ale zázračná noc 
s Andersenem vám nedovolí jen tak usnout.  Když dozněla poslední pohádka, 
následovaly ještě vtipy na dobrou noc a někteří nocležníci usínali i ve stoje. Potom, 
děti ukázkově předvedli, jak se motýlí housenky zakuklí do spacáku, aby se ráno 
mohly probudit jako krásní motýli.  

          A pamatujte:                                

               „Jindy je důležité chodit spát včas, ale Noc s Andersenem  

               je jenom jednou za rok!“ 

Hodiny ukazovali 1:33 ráno a naše pyžamová párty  se chýlila ke konci.  
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Ráno děti dostaly na památku pexeso, kvarteto, pohlednici a vystřihovánky Čtyřlístku 
a také pohlednici Noc s Andersenem. Aby se čtenáři nenudili, než si je vyzvednou 
rodiče, hráli jsme hry, povídali si a četli.  I když nás byla plná knihovna, nikdo si 
nestěžoval.  Děti spolu vycházely a o vtipné momenty nebyla nouze.  že se kouzelná 
noc všem zúčastněným líbila a zase příští rok na další pyžamové párty s Andersenem.                                                                      

                                                                                              Marie Krupicová - knihovnice 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pichler, Ištvánek, Vrbovský, Brázda, Šlezar, Slezáček, Pruska, Fuxa, Belej, Rojč, Pytel, 
Budík, Toman, Hajdůšek, Albová, Kopeček, Forejt, Sotolář, Holešinský, Žeravník, 
Rybecký, Bula, Červinka, Kučera, Pavlus, Vaníčková, Vachut, Jančařík, Klodvík, Fajtl, 
Veselý, Vlach,I vičič, Weber, Otýpková, Zámečník, Lanžhotský, Šutera, Miklík, Míček, 
Cambal, Šurýn, Slabá, Žáček, Knotek, Hykš, Mora, Dočekal, Drápal, Stodůlka, Hořčička, 
Otiahel, Fulajtar, Herzán, Lukáš, Macek, Vránek, Zelinka, Řeřicha, Zahrádka, Adamec, 
Bukolský, Příkazský, Peš, Rylka, Marušková, Rytířová, Dobrovolný, Svoboda, Cichra, 
Švec, Cetl, Beránek, Štos, Žalio, Voda, Havlík, Damborský, Kadlec, Košová, Osičková, 
Hlinecký, Bednářová, Sýkorová, Fuch, Rychlý, Cavallaro, Slusarová, Beneš, Fojtík, 
Klementa, Bouchal, Pešta, Hlavinka, Moravec.                                                                                                                    

                           zapsal:  Jaroslav Němec                                           

PŘÍJMENÍ, KTERÁ SE V OBCI VYSKYTOVALA 
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TEREZOVSKÝ DVŮR – KRONIKA OBCE TEREZÍN 

 

2009 - Na Terezovský dvůr nastoupil nový nájemce pan Josef Iš. Nese název 
„Výcviková stáj Terezovský dvůr“. Specializuje se na výcvik kočárových koní, ustájení 
koní, odchov hříbat, hlavně plemena Friské koně, Starokladrubské koně, Lipicáni            
a také vyjížďky kočárem po okolí. 

14.11.    Proběhla Hubertova jízda pod Terezovským dvorem. Zúčastnilo se 38 koní        
a 12 koní v zápřeži. Vypuštěná liška byla chycena a večer na zdejší vinárně všichni 
účastníci vzdali  hold svatému Hubertovi. 

2010 -   14.8. Za pěkného slunečného počasí pan Josef Iš na Terezovském dvoře 
uspořádal „Den koní“ od 12:00 do 18:30 hodin. Na 800 návštěvníků shlédlo různé 
ukázky s koňmi, policie na koních, různé soutěže a především nádherné koně. Pro 
návštěvníky byly také připraveny stánky s různým občerstvením. 

Hubertova jízda – Návrat do historie. Pan Josef Iš z Terezovského dvora uspořádal 
v měsíci listopadu další nádherné odpoledne. Na 300 diváků shlédlo ukázky 
historických bojů, vojáků v dobových uniformách (Rakušané, Francouzi, Němci                
a Rusové). Diváci sledovali při nevlídném silném větru velké bitvy, střílení z děl, ovšem 
museli se zahřívat horkým čajem i svařeným vínem. Účinkující spali ve stanech ze 
soboty na neděli pod Terezovským dvorem u větrolamu. Byla to nádherná podívaná. 

2011 - Výcviková stáj Terezovský dvůr – dostalo se jí významného ocenění jak na 
národní, tak i na zahraniční úrovni. Hřebec starokladrubský Sacramoso XL VI – 94 
získal titul šampiona – nejkrásnější kůň z  výstavy v Lysé nad Labem  a Světová 
organizace chovatelů plnokrevných arabů udělila prestižní cenu Waho – Trophy 2010 
arabskému hřebci Nadžihovi za vynikající výsledky na sportovním poli a to 
v distančních dostizích, parkurovém skákání a drezurních závodech. 

4.11.   Terezovský dvůr uspořádal další Hubertovou jízdu. Pomyslného honu na lišku 
se zúčastnilo na padesát koní, štvanici uzavřelo na patnáct kočárů a vozů. Hrála              
i skupina trubačů z Mendelovy univerzity v Brně. Akce měla i mezinárodní účast. 
Večer byla uspořádána zábava v sále orlovny v Kobylí. 

2012  - 5.11.  Na Terezovském dvoře se konala Hubertova jízda. Bylo to zakončení 
jezdecké a dostihové sezony. Začalo se slavnostními fanfárami trubačů z brněnské 
Mendelovy univerzity a přítomné přivítal starosta obce Ing. Antonín Hanák. Patnáct 
koní i s patnácti kočáry lovilo lišku .Jezdci museli ukázat, kdo z nich je nejbystřejší, 
nejpohotovější, nejvnímavější a nejrychlejší.                                                                       
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Opékaly se klobásy, podávala se káva, čaj, svařené víno od místních terezínských 
vinařů. Na Svatohubertské zábavě byli odsouzeni všichni provinilci k patřičným 
trestům. Ne každá obec se může pochlubit podobnou zdařilou akcí. 

16.6.    Vedoucí Výcvikové stáje Terezovský dvůr pan Iš uspořádal další velkolepou 
ukázku prací s koňmi na akci nazvaném „Den koní“. Ve dvoře si návštěvníci mohli 
prohlédnout ustájení koní, dále výstavu obrazů koní od A.Lukešové a také výstavu 
kreseb žáků ZŠ, která byla v přilehlé budově dřívějších bytů ve dvoře. Na určených 
parkovištích a v okolí dvora se sjelo téměř na sto padesát aut      a návštěvníků bylo 
necelých tisíc dvě stě. Za pěkného slunečného počasí návštěvníci plných pět hodin 
mohli obdivovat nádherné ukázky předvádění plemen koní, ukázky zápřeží, jezdecké 
ukázky a mnoho dalších disciplín. Stánky s občerstvením byly zajištěny a také ve dvou 
stáncích se svými vzorky vín se prezentovali i naši vinaři. Návštěvníci tuto akci kladně 
hodnotili. Vstupné činilo dospělí 100,-Kč, mládež a důchodci 50,-Kč a děti do 6 let 
vstup měly zdarma. 

30.6.     Za velmi slunečného, teplého počasí +32 stupňů Celsia, terezínští vinaři 
nasedli  ve 12:00 hodin do přistaveného kočáru, který byl tažený nádhernými  
černými Friskými koňmi a pan Iš z Terezovského dvora  objížděl celou dědinu s vinaři 
,kteří zvali místní na „Den otevřených sklepů.“ 

28.7.    Výcviková stáj Terezovský dvůr uspořádala I.ročník „Vozatajských závodů“          
o pohár Marie Terezie na pastvinách pod  Terezovským dvorem. Od 11:00 hodin 
mohli návštěvníci shlédnout drezůry Friských spřežení, parkury chladnokrevných            
a malých koní, výstavu obrazů a fotografií, vození dětí na ponících, pro děti byl 
připraven skákací hrad, dále různá občerstvení a také tombola. Soutěžící za výhry 
obdrželi krásné poháry a nejlepší vítěz obdržel velký pohár Marie Terezie. Ve stáncích 
mimo občerstvení si mohli návštěvníci zakoupit Bio produkty, grilované steaky, cigáry, 
palačinky s různými náplněmi, také knihy, kalendáře, ale i jezdecké doplňky a zase se 
prezentovali  naši vinaři se vzorky vín.  Záštitu nad „ Vozatajskými závody“ převzal  
Senátor Ing. Zdeněk Škromach, který spolu s naším starostou Ing. Antonínem 
Hanákem pronesli uvítací projev a předávali ceny vítězům. Po celou dobu bylo 
slunečné, teplé počasí, až při večerní pořádané letní noci s hudbou přímo na 
Terezovských pastvinách mohutně zapršelo. Vstupné dospělí 80,-Kč, mládež                    
a důchodci 40,-Kč, děti do 6 let vstup měly zdarma. Návštěvníků cca 800. 

3.11.   Hubertova jízda. Nadpis u velké fotografii v regionálním tisku : „Štvanice 
v Terezíně ukončila jezdeckou sezonu“. Diváci se mohli pokochat vznešenými koňmi, 
krásnými dívkami, galantními pány  a poprvé se štvanice účastnila také smečka 
„Foxhoundů“ – několik desítek psů. Slavnostní atmosféru zpříjemnili „Trubači OMS 
Přerov“ a nádherná podívaná byla, když účastníci Hubertovy jízdy s koňmi                        
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a v kočárech z Terezovského dvora projížděli vesnicí. Hubertova jízda se pořádá jako 
připomínka starých, dobrých časů formou parfozního honu, vždy kolem svátku 
sv.Huberta. 

2013  30.4.   Asociace čarodějnického cechu v Terezíně sezvala všechny čarodějnice        
a čaroděje v 17:00 hodin před obecní úřad. Tam všichni nasedli na přistavený kočár 
z Terezovského dvora, tažený koňmi, který všechny odvezl na Písečňák, kde se 
uskutečnilo pálení čarodějnice. 

Výcviková stáj Terezovský dvůr – skončila. S lítostí jsme přijali zprávu, že pan Josef Iš, 
vedoucí výcvikové stáje skončil. Byly rozprodány všechny „kočáry“, se kterými se 
prezentoval na zdejším „Dni koní, Hubertově jízdě a Vozatajských závodech“, ale              
i v jiných místech České republiky. Všechny koně byly rovněž odvezeny. Stáj se pyšnila 
zejména překrásnými černými Friskými koňmi. Velká škoda, naše obec se tak za 
působnosti pana Iše velmi zviditelňovala, jak v blízkém okolí, tak i v celé ČR.                                                                  

                  zapsal: Jaroslav Němec -  kronikář 
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VÝPIS Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE TEREZÍN 
 

1963 -  Velkého pokroku v obci bylo docíleno tím, že do obce Terezín byl zaveden 
skupinový vodovod. Nemusí se do obce dovážet měkká voda z Čejče. Vzhled naší obce 
se zlepšil: bylo dokončeno vydláždění chodníků a zařízeny hlavní větve kanalizace 
v obci. Tohoto všeho by nebylo bez obětavé pomoci občanů.                                                             

            str.č. 227  z pamětní knihy obce Terezín 

1965 - Nejvýznamnější událostí v obci byla oslava 20.výročí osvobození obce Rudou 
armádou.Tohoto významného výročí bylo vzpomenuto 11.dubna. Oslava byla 
opravdu důstojná. Ve slavnostně vyzdobeném sále Jednoty nebylo jednoho místa 
volného. Přes 350 občanů naší obce se shromáždilo v sále na slavnostním zasedání 
MNV. V popředí sálu zasedal celý nynější MNV společně se členy revolučního NV 
z roku 1945. Jeho členové František Pytel, Josef Bravenec, Fr.Bravenec č.2, Josef 
Kašuba, Josef Bula, Tomáš Trnka, Jan Horych, Antonín Hrnčíř, Martin Perný, Josef 
Žáček, František Šutera, Petr Šišák.  Průběh slavnostního zasedání : zahájení provedl 
předseda MNV Jaroslav Opršal. Kulturní vložku měly žákyně zdejší školy. Slavnostní 
projev k 20.výročí osvobození přednesl zástupce ONV soudruh Jiří Hanuš. Po projevu 
obdrželi diplom  za dlouholetou a obětavou práci Josef Bula, Jan Hoša a Antonín 
Hrnčíř. Všem členům prvního revolučního NV byly předány knihy. Knihy na památku 
byly předány také všem mladým občanům obce,kteří se narodili v r.1945. Byli to: 
František Valenta, Bohuš Valenta, Marie Hradilová, Marie Fulajtarová, Marie Perná, 
Josefa Červinková, Anna Hošová. Předseda MNV  přečetl zápis z prvního zasedání 
revolučního NV z roku 1945. Vzpomínku na okupaci  a první dny osvobození přednesl 
Josef Dočekal. Nejzajímavější byla beseda a vyprávění občanů – přímých účastníků        
a pamětníků přípravy a průběhu osvobozování obce. Besedu řídil Ing. František 
Valenta. Byly to vzpomínky smutné, při kterých vstoupily slzy do očí, ale i vzpomínky 
radostné, které se jistě vryly v paměť zvláště těm nejmladším, kteří nepoznali hrůz 
okupace ani války. Slavnostní zasedání ukončila hudba a zpěv pěveckého souboru 
s cimbálovou muzikou Šlechtitelské stanice v Čejči. Byla to opravdu pěkná a mohutná 
manifestace našich občanů k 20.výročí osvobození obce a celé naší vlasti.                                                                  

                     str. č. 233,234,235 z pamětní knihy obce Terezín 

1966 -  Ve dnech 30.března až 2.dubna probíhal v Terezíně filmový festival. Promítal 
Metoděj Damborský v sále Jednoty. Protože byla důkladná reklama a také oblíbené 
filmy, chodilo do kina hodně občanů. Největší zájem byl pro film „Vinetou“. I mladí i 
staří se ho zúčastnili. Hodně dlouho se také hovořilo o barevných diapozitivech, které 
promítal Pavel Skopal. Byly na nich hodky.                                                                       
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Chlapci i děvčata (stárci a stárky) se ještě jednou a to na barevném obrázku ukázali 
v pěkných terezínských barevných krojích. I malí chlapci Hošovi se na nás zasmáli 
v třaslavicích a modrých zástěrách.                                                                                                                             

            str. č. 242 z pamětní knihy obce Terezín 

1967 - Lidé budují, spravují si své domy. Každý se snaží, aby na své záhumence vytěžil 
co nejvíc, aby malé domácí hospodářství přispělo k obživě. V zimě, kdy je nejvíc 
zabijaček nechodí skoro nikdo do pojízdné prodejny masa. Však by se ani žádnému 
nechtělo posedávat před samoobsluhou a čekat na auto, které přijíždí od Brumovic       
a přiveze maso .V létě jich tam čekává dost a stane se, že i hodinu vyhlíží auto 
s masem. Prodejna samoobsluha je nejplnější ráno, kdy přivezou mléko, chléb                
a rohlíky.   V sobotu mají prodavačky také co dělat, aby obsloužily každého co 
nejrychleji. Lidé lépe žijí, více kupují. Za rok 1967 měla zdejší samoobsluha obrat           
1 099 946,-Kčs.                                                                                                                                   
                     str. č. 247 z pamětní knihy obce Terezín 

1968 - Mládež je ráda veselá, ráda tancuje. Poněvadž není v Terezíně místnost             
na zábavy, jezdí mladí do okolních vesnic na plesy, taneční zábavy apod. Rodiče z toho 
jejich večerního cestování nemají radost, ale protože přejí svým dětem zábavu, 
pouštějí je. V zimě byl i autobusový zájezd do Násedlovic do kulturního domu, kde       
se pobavili všichni na plese. 16.srpna měli mladí táborák u lesíka. Poprvé zde zahráli 
mladí muzikanti z Terezína. Pak vyhrávali svým kamarádům v zasedací síni MNV. 
Mladí by měli rádi místnost na své zábavy, ale zatím se v Terezíně nic nenašlo.                                                

                                         str. č. 259 z pamětní knihy obce Terezín 

1970 - Dne 9.6. byly v Terezíně velké záplavy. Byly způsobeny následující škody :        
bylo strženo oboustranné zábradlí mostu přes Trkmanku, silnice byla podplavena           
a prolomena v délce 40 m, vyplaveny byly boční násypy se zatravněním v délce       
1 200 m a zaplaveny rigoly v délce 1 500 m. Provoz na silnici Terezín  - Krumvíř musel 
být na několik dní zastaven. Úplně byla zničena železniční trať v délce 150 m. 
Částečně vyplavena v délce 300 m. Doprava na trati Čejč – Ždánice byla přerušena       
na tři týdny. Přeprava cestujících byla zajišťována autobusy ČSAD. V obci byly 
zaplaveny 2 domy (č.p.17 a 71)  v pokojích asi 30 cm vody a bahno. Ve dvou 
případech střechy a zdiva bleskem. U některých domů byly naplaveny nánosem 
spodní stavby jako sklepy, garáže apod. Asi 40 % pozemků Šlechtitelské stanice bylo 
dlouhou dobu zatopeno, 80 ha pozemků JZD zatopeno (Pozemky Podíly a Zápovědě). 
U č.p.102 byla zatopena celá zahrada až k chodníku, u č.p.94 a 104 byla zatopena 
zahrada až po dvory.   

                   str. č. 278 a 279 z pamětní knihy obce Terezín 



16 
 

 

1970 - Sokol – velmi aktivní složka v Terezíně. Kromě sportovních utkáních prováděli 
členové Sokola i jinou veřejně prospěšnou práci, brigády na kulturním domě, 
budování šaten u fotbalového hřiště, také byly touto organizací vedeny taneční 
zábavy na hody pod „Májů“. Členové Sokola ztratili tento rok mladého nadějného 
hráče, veselého kamaráda Josefa Fulajtara. Zemřel tragickou smrtí při žních.                   
Ve smutečním kroji se s ním rozloučili na místním hřbitově. Od srpna pak hrávali 
fotbal s černou páskou na ruce a černými číslicemi. Vzdávali tak čest svému mrtvému 
kamarádovi. Všechna mládež vyprovodila Jošku v krojích.                               

               str. č.287 z pamětní knihy obce Terezín 

 zapsala kronikářka : Ludmila Skopalová                                         za pravost opisu:  Jaroslav  Němec                                                                                               
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VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 2017  
 

Letos jsme na začátku března vstoupili do postní doby přijetím popelce (znamení 
popelem na čele), který nám symbolizuje ošklivost hříchu a připomíná lidskou 
pomíjivost. 

 Na Velký pátek prožíváme umučení a smrt Ježíše Krista na kříži. Víme, že události 
kolem Krista neskončily jeho smrtí, ale jeho slavným vzkříšením. Také velikonoce 
nekončí velikonočním pondělím. Křesťané slaví tzv. velikonoční oktáv tj. celý týden 
oslav Kristova vzkříšení. Co mi leží na srdci, je to, že my křesťané to Kristovo vzkříšení 
a pozvání Spasitele k věčnému životu nějak málo prožíváme. Jako bychom nevěřili 
slovům samého Krista: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude 
žít.“ (Jan 11,25)                                                                                                                        
Velmi povzbuzující je také vyznání apoštola Petra: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš 
slova věčného života.“ (Jan 6,68) 

Na úmrtních oznámeních (i u lidí tzv.“věřících“) někdy čteme hodně bezútěšná slova: 
„Navždy nás opustil náš otec.“ Nebo: „Nelítostná smrt nám vzala drahou maminku.“ 
Nebo: „Utichlo navždy předobré srdce…“ Nebo: „Posílám pozdrav poslední… mně se 
už víc nerozední.“ atd. Pro nás křesťany je smrt jen změna života. Je přechodem 
z tohoto pozemského života do života věčného. Je to návrat do Boží laskavé náruče. 
V pohřební liturgii čteme: „Naši zemřelí nám nejsou vzati, jen nás předcházejí tam, 
kam my je budeme později následovat.“ Pokud nechceme mít úmrtní oznámení 
ozdobeno jen křesťanským křížem, ale chceme i křesťanský text, tak se doporučuje je 
mít dopředu připravené, tak, jako někteří věřící herci. 

Příklady vhodných textů: 

Věřím, že můj Vykupitel žije a že v poslední den ze země zase vstanu a v svém těle 
uvidím Boha svého Spasitele. (Job 19,25) 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby zemřel a žádný, kdo žije a 
věří ve mne, nezemře navěky. (Jan 11,25-26) 

 Se zármutkem v srdci oznamujeme, že si Bůh k sobě povolal našeho tatínka (naši 
maminku)… 

 V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás předešel(a) na věčnost náš(e) drahý (á)… 

Jde o to, že i tímto můžeme a máme svědčit o naší víře a naději na věčnou spásu a 
radostný život u Boha. Ať Bůh posílí naši víru v život věčný a dá nám sílu tuto víru 
vyznat i veřejně.                                                                                   P. Milan Těžký – farář 
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„Oceánem pluje loď, ku břehu ji doprovoď“ 

Letos tomu bude 85 let, co byl vystavěn a vysvěcen náš kostel, který se jeví, jako loď 
v tichém, někdy bouřlivém oceáně. 

„Jako spínající ruce k nebi se jeví náš kostel Terezínu a celému okolí …“, tak začínaly 
dopisy, které putovaly přespolním dobrodincům, kteří věnovali peníze na opravu 
střechy kostela. 

S vděčností vzpomínáme na kněze P. Jaroslava Moštěka (spisovatele Jaroslava 
Olšavu). 

Ta jeho poslední kniha „Čítanka“ nám moc pomohla. Výtěžek z ní věnoval na opravu 
střechy kostela. 

Nyní stojí před námi velký úkol. Zpevnění kostela, který má velké trhliny. Bude záležet 
na nás a na štědrosti přespolních, jak se s tímto úkolem vypořádáme. 

Kostel je především místem modlitby a slavení eucharistie, ale také místem 
křesťanského vzdělávání. I když nejsou někteří jeho pravidelnými návštěvníky, mají 
v sobě křesťanskou kulturu a bylo by krásné, aby tradice které uchováváme nás do 
kostela přivedli a tam „Slovo Boží“ vyslechli.  

KŘESŤANSTVÍ = NADĚJE 

Nechť o Velikonocích radostné Aleluja zazní v srdcích všech.              

Ludmila Skopalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEREZÍNSKÝ KOSTEL  



19 
 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
 

Tak jako každým rokem, tak i letos uspořádali Přátelé dobré zábavy Masopustní 
průvod. Vzhledem k tomu, že jsou velikonoce později, měli jsme více času na 
vymýšlení a přípravu masek.  Sešli jsme se v hojném počtu skoro třiceti masek. Byly 
tam postavy z pohádek, jako Křemílek a Vochomůrka, Rumcajs, Červená Karkulka 
s myslivcem, princezny, rytíř, Teletubies, dále klasické tetičky, klauni, ale i postavy 
znázorňující tříděný odpad, kostlivci, bandita, vodník, kuře a samozřejmě nechyběl ani 
medvěd. Na akci nás podpořili i přátelé z Ústí nad Labem, kteří zde v penzionu trávili 
víkend. Jen přijeli bez masek, protože u nich už se tyto tradice moc neudržují, tak 
nevěděli, jak tato akce probíhá. Jelikož mám doma už slušnou zásobu masek, tak si 
každý něco vybral a šli s námi do průvodu. Byli z masopustu nadšení, a slíbili, že 
přijedou i příští rok a přijedou i s vlastními maskami. Tady bych připomenula, co jsem 
již psala ve vánočním zpravodaji, že si neuvědomujeme a nevážíme si toho, že se tu 
převážně na Jižní Moravě daří udržovat tradice našich předků. Proto je dobře, když se 
najde pár nadšenců a zvyky se snaží zachovávat. A to nejen těch co jdou v maskách, 
ale i těch co připraví tradiční pochoutky, jako Boží milosti, koblihy a různé dobroty. 
Tímto bych chtěla za celý spolek poděkovat všem, kdo nám otevřeli, za vřelé přivítání, 
výtečné pohoštění a za štědré dary. Dveří, které před námi nezůstaly zavřeny bylo 82. 
Což je pěkné, když víme, že Terezín má 164 popisných čísel a  skoro ve 20 nikdo 
nebydlí. Nejhezčí na tom byla ta radost, že nás můžou obdarovat  pohoštěním, 
finančním darem, úsměvem a že je hlavně legrace. Tímto se nám dostává největší 
odměny za to, že strávíme spoustu času přípravou masek, ale i náročnost 
masopustního průvodu. Ono se to nezdá, ale když člověk chodí od rána od devíti 
hodin skoro do pěti, projde celou dědinu dům od domu, to už cítí únavu v nohách. 
Tady zaslouží pochvalu hlavně děti, které to celé odchodí až do konce. Vyšlo nám i 
skvělé počasí, no co víc si přát. Jen to, aby ta skvělá atmosféra vydržela všem po celý 
letošní rok. Ještě jednou velké poděkování za masopustní akci.  Nakonec připojuji i 
velké poděkování za hojnou účast, úžasnou atmosféru a skvělou obsluhu na akci 
Buchty jako od maminky, ale o tom je už jiný příspěvek.  

 
Ludmila Esterková 

Předsedkyně spolku Přátel dobré zábavy, z.s. 
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     BUCHTY JAKO OD MAMINKY 
V neděli 12.3.2017 odpoledne se zcela zaplnila místnost informačního centra OÚ 
návštěvníky, kteří přišli na košt buchet, koláčů a různých moučníků. Musely se 
přidávat k připraveným stolům ještě i další židle a lavice. Místnost byla pěkně 
připravena, na stolech bílé ubrusy, vázičky s růží, na každém stole džbán s čerstvou 
osvěžující vodou. Občané na tento košt přispěli 32 druhy různých moučníků. Někteří 
přinášeli své kuchařské dobroty v plných krabicích, dokonce i na velkém pečícím 
plechu. Tyto dobroty byly zapsány zvlášť pod jménem, pouze na vystaveném stole 
byly očíslovány, aby je mohli návštěvníci sami ohodnotit.  

Košt zahájila předsedkyně spolku “Přátel dobré zábavy“ Ludmila Esterková, všem 
poděkovala za kuchařské příspěvky na tento košt, vinařům  za jejich víno a všem 
návštěvníkům, kteří přišli podpořit tuto akci. Po tomto úvodu Vojtíšek Vrba zahrál na 
klarinet skladbu „Cizinec na pobřeží“ ,Eliška Varmužová přednesla básničku a ženský 
sbor ve složení Ludmila Esterková, Jana Ambrosová, Drahomíra Varmužová, Marie 
Linnerová zazpíval velmi pěkně známé písničky např. „Láska na sto let, Hruška, Tři 
oříšky pro popelku, Kdyby tady byla taková panenka “. Účinkující byli za jejich 
vystoupení odměněni velkým potleskem a přítomní muži předali všem ženám k jejich 
svátku MDŽ karafiáty. Poté všichni koštovali, hodnotili a „obsluha“ roznášela kávu, 
víno od vinařů, také i něco ostřejšího, ochutnali i výbornou višňovku, kterou přinesla 
návštěvnice koštu a vhod přišel k ochutnání i výborný kváskový chléb. Všichni také 
netrpělivě očekávali,  jak dopadne hodnocení vzorků moučníků. Po důkladném 
sečtení všech bodů  1.místo získaly „Pudinkáče“ od  Lenky  Fridrichové, 2.místo získaly 
„Bramborové bochánky s trnkami  a mákem“ od Věry Němcové a 3.místo získal 
„Smetanový řez“ od  Zdenky  Navrátilové. Vítězové obdrželi malé dárky. Na košt 
buchet přispěli tito občané a pořadatelé jim velmi děkují. 

Marie Bízová, Simona Mančíková, Jana Dufková, Veronika Varmužová, Ludmila 
Knápková, Jiřina Stehlíková, Zdenka Navrátilová, Pavlína Němcová, Jana Šišáková, Eva 
Kostihová, Marie Vrbová, Blanka Vrbová, Lenka Fridrichová, Blanička Vrbová, Andrea 
Stehlíková, Lucie Kostihová, Milan Klimeš, Zuzana Odložilíková, Anna Dohnalová, Dana 
Hrnčířová, Ludmila Lesovská, Věra Němcová, Pavlína Bezůšková, Iveta Rozínková, 
Drahomíra Varmužová, Marie Vykydalová, Ladislava Hanáková, Františka Hrnčířová. 

Jsme přesvědčení, že všichni přispěvovatelé na tento košt buchet do svého 
kuchařského umění vložili vše a snažili se, aby všem jejich výrobky chutnaly. Můžou 
mít v srdíčku dobrý pocit, že zpříjemnili jedno nedělní odpoledne, přispěli na akci, 
která podle ohlasů byla velmi kladně hodnocena, a že v naší dědince „něco se děje“.  

              Jaroslav  Němec - kronikář 
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V neděli 12.3.2017 jsme se sešli na 
obecním úřadě. Tetičky, babičky, 
maminky. Děti Vrbovi, Varmužova 
děvčata s kytarou nám zahrály                        
a zazpívaly ke svátku MDŽ. Pohostily 
nás koláčkama a dobrotami. Pan 
Esterka nám naléval dobrého vína. 
Bylo to hezké odpolední posezení, 
kde se nás sešlo dost. Kolektiv – 
spolek dobré nálady ví, co chybí 
v malé vesnici, ale musíme i my 
občané k tomu přispět.  Ať se daří 
v jejich hezké náladě a práci. Děkuji, 
byla jsem moc spokojená.          

                Ludmila Grietschová 
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Také letos přinášíme tabulku hodnocení jednotlivých stanovišť v separaci odpadů.            
Jak je z ní patrné, stále jsou mezi námi tací, kteří se do separace odpadů nezapojili,      
ale také ti, kteří dokázali již vytřídit více než polovinu ze stanového poplatku.                     
Ti nejlepší budou také odměněni.  

Program zodpovědného nakládání s odpady 
Hodnocení za rok 2016 

Č.P. Skup. Úleva Kč   Č.P. Skup. Úleva Kč   Č.P. Skup. Úleva Kč   Č.P. Skup. Úleva Kč 
1 4 97   42 4 136   89 5 0   128 4 123 
2 5 0   43 5 28   92 4 132   129 4 95 
4 4 140   45 3 220   93 5 0   130 4 153 
5 4 101   47 3 173   94 5 71   131 5 48 
6 2 313   48 4 164   95 2 270   134 5 0 
7 4 153   49 3 209   95a 5 40   135 4 134 
8 3 186   50 3 174   96 5 80   136 5 23 
9 3 171   51 2 270   97 5 0   137 5 0 

10 2 267   52 1 420   98 1 360   138 4 95 
11 5 0   54 5 45   99 2 312   139 4 127 
12 4 149   55 5 0   100 2 270   140 5 64 
14 5 0   57 5 0   101 5 0   141 4 118 
15 5 0   59 5 37   102 5 0   142 4 126 
17 2 332   61 3 235   103 4 132   142a 5 0 
18 5 0   62 4 105   104 4 134   143 5 57 
19 4 151   63 5 29   106 4 89   144 2 268 
20 4 101   64 5 45   106a 5 0   145 4 153 
21 4 133   66 2 270   107 3 201   145a 5 0 
22 3 236   67 3 246   108 5 0   146 4 159 
25 1 336   68 3 179   109 5 0   147 4 136 
26 5 72   69 5 0   110 4 109   148 2 302 
27 2 270   70 4 114   111 3 230   149 3 183 

27a 5 0   73 5 37   112 2 265   150 5 0 
28 5 0   74 5 47   114 2 270   150a 5 0 
29 5 17   75 2 333   115 3 204   151 3 185 
30 4 135   76 3 228   116 5 0   152 3 208 
31 4 166   77 5 51   118 4 99   152a 5 0 
32 4 142   78 2 270   119 5 57   153 3 213 
33 5 0   79 3 229   120 5 77   155 5 0 
35 4 146   81 4 114   121 4 103   156 4 96 
37 2 270   82 5 37   122 3 206   157 4 143 
39 3 238   84 4 162   123 4 103   159 5 0 
40 4 98   85 2 303   124 3 242   160 5 49 
41 4 114   87 5 39   125 3 194   162 3 187 
                126 5 0   163 5 0 

 

 

ODPADY  
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Jak si naše obec stojí v porovnání s jinými obcemi Jihomoravského kraje, můžete nalézt 
na webových stránkách: www.tridime-jihomoravsky.cz 
Mimo výsledky třídění naleznete pod odkazem spoustu dalších užitečných informací                   
o odpadech a třídění. Pro ty, kteří přístup na internet nemají, uvádíme, že Terezín se 
z celkového počtu 290 obcí do 500 obyvatel umístil na pěkném 35 místě. 

 

 

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout 

Podle nové legislativy v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg 
starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec jsme to 
opravdu dokázali. 

Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské 
zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na 
každého obyvatele České republiky včetně dětí v průběhu posledních let připadá více než 
6 kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob 
výpočtu kvót, který významně navýšil počet kg sesbíraného elektra na osobu.  Bez 
problémů jsme požadavek evropské směrnice splnili, tak jako doposud, dokonce i s 
rezervou.  

http://www.tridime-jihomoravsky.cz/
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Výpočet kvót – kg sběru na osobu  

Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového 
množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových 
spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun 
elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm 
kilo. 

Předběžné výsledky sběru v roce 2016 naznačují, že by se to mohlo podařit nové 
parametry naplnit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN 
prošlo od ledna do října 2015 na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá 
celoročnímu sběru v roce 2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů neustále 
vzrůstá. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud 
naší planety, i novou vyšší kvótu s rezervou naplníme. 

 

 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním 
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje                  
a nářadí. 

Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více 
než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.  
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novodur – popelnice nebo objemný odpad 

podlahové kritiny ( gumolit, izolace) – objemný odpad  

tuby od lepidel a karylátů – nebezpečný odpad 

plastové části kuchyňského nádobí a hraček, které obsahují kov – 
popelnice, nebo objemný odpad 

polystyren z izolací domů s omítkou – stavební odpad nebo objemný 

polystyren od jídel a elektroniky - plast 

platíčka od léků - popelnice 

papírové kapesníčky a kuchyňské utěrky – kompostér, nebo popelnice 

plenky i nepoužité – jen popelnice 

papírové obaly od vajec a ruličky od toaletního papíru –    

kompostér, nebo popelnice 

autoskla a zrcadla - popelnice 

keramika a porcelán   - popelnice 

 

PET lahve a obaly od mléka a džusů (tetrapack) 

nutné sešlapávat a nechat odtéct. 

 

Kelímky od jogurtů není nutné vyplachovat, stačí řádně vyškrábat. 

 

 

 

 

KAM S TÍM? 
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ŽIVOTNÍ JUBILEA 
                                      

V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří za 
první čtvrtletí tohoto roku oslavili své 60, 
65,70,75,80 narozeniny. 

Jubilanty starší 80. let uvádíme všechny. 

 

60 let          80 let       

Jakubčík Pavel     Hradilová Josefa               

Šimonová Kristina        

82 let       83 let 

Vykydal Josef                                             Hoša Antonín  

84 let       85 let 

Jeřábková Františka     Zaviačičová Ludmila 
 

89 let       92 let 

Ambrosová Františka     Bravencová Františka 

          Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. 

                

 Valentová Štěpánka ročník 1923      zemřela   8.1.2017 

 Otáhal Josef                ročník 1944      zemřel     7.3.2017 

 

               Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. 

 

ÚMRTÍ 
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Jaroslav Parči               6.1.2017 

Martina Kalivodová   10.1.2017 

Vilém Škuta                 20.3.2017 

 

 

 

 

 

 

NAROZENÍ 

DĚTEM 
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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. 

 Ať už v souvislosti s významnými životními jubilei, 
 nebo v napsaných článcích. 

Vydavatel neodpovídá za obsahovou stránku příspěvků                                                    
a neprovádí korekturu jejich autorům. 

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

 

 
Za redakci: Antonín Hanák, Lenka Výletová 
Vydavatel: Obec Terezín 
Tisk: A studio group, spol. s r.o. 
Distribuce: Obecní úřad Terezín, zdarma 170 ks výtisků 

 
 

 
 

Zima v obci 1.2.2017 

Příspěvky do zpravodaje 

mailto:obec.terezin@seznam.cz
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        SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

                

Nebezpečný odpad mohou občané s trvalým pobytem na 
území obce Terezín odevzdávat na dočasném sběrném místě před 

budovou č.p. 91 (bývalý Procometal)  

a to vždy ve čtvrtek při svozu odpadu, každý lichý týden  

mezi 7 - 17 hod. až do 31. května 2017 

Co je nebezpečný odpad 

• Rozpouštědla, kyseliny, zásady  

• fotochemikálie  

• pesticidy  

• zářivky a jiný odpad obsahující rtuť     

• olej a tuk (vyjma jedlého)  

• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice  

• detergenty a odmašťovací přípravky, 

• textilie od olejů, barev apod.  

• nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry 

• baterie – monočlánky a akumulátory     

• zařízení obsahující chlor-fluor-uhlovodíky (např. lednice)   

• elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)    

• pneumatiky 

např. brzdové kapaliny, chladicí kapaliny, postřiky, … 
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