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Vážení sousedé, milí čtenáři,

kvapem se blíží závěr letošního roku, což je znát 
takřka na každém kroku. Kalendář nám pomalu, 
ale s jistotou odkrajuje poslední dny roku 2017 
a rok 2018 už čeká nezadržitelně za dveřmi. Co 
nám přinese a co vezme, nezná nikdo z nás. 
Víme jen něco málo z toho, co nás čeká, na co 
jsme se připravovali a čeho chceme dosáhnout. 
Stejně jako v uplynulém roce, i v roce 2018 
se bude obecní úřad snažit vytvořit vhodné 
podmínky, aby naše práce přinesla co největší 
užitek především Vám, občanům.

Zima už projevuje svoji sílu a děti se jistě těší na Vánoční stromeček, 
dárky a kouzlo Vánoc. Pro ty nejmenší to byla jistě celá věčnost 
a nekonečné čekání kdy zase přijde Ježíšek a přinese štědrovečerní 
nadílku. Svátky příchodu spasitele Krista v každém z nás probouzí 
vzpomínky a očekávání.
Zajisté se najdou také ti, pro které jsou adventní dny ve znamení shonu 
a horečnatého shánění dárků či třeba stromku a ryby na poslední chvíli. 
Přitom by Vánoční svátky měly být především ve znamení míru, pokoje, 
radosti a lásky. Tak tomu bylo odpradávna. Dokonce i v dobách bitev 
a válek si měli lidé v tomto čase blíž. Dnešní doba, styl života a vlastnosti 
mnohých lidí často právě pokoj postrádají.
Všem zaměstnancům obce a těm občanům, kteří obci pomohli a připojili 
ruku k dílu v činnostech obce bych rád touto cestou upřímně poděkoval.
Vám, milí sousedé přeji radostné, ničím nerušené a požehnané svátky 
vánoční. Dětem radost z nadělených dárků a nám všem do nového roku 
především pevné zdraví, dobrou náladu, optimismus a hodně štěstí. Vše 
dobé a v novém roce se těším na shledanou.

Pokud by se snad v naší obci našli lidé, kteří zažívají o Vánocích 
osamocení, nabízím jim svoji návštěvu. (tel.: 778 093 797).

Antonín Hanák - Váš starosta
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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

SLOVO STAROSTY



V tomto roce se Vám dostává do rukou druhé vydání obecního 
zpravodaje. Ne že by snad nebylo o čem v Terezínských listech psát.  
Ba naopak. Ačkoli jsme nevelcí počtem obyvatel, veřejným děním 
a akcemi jsme velmi bohatí a nikdy nebude problém naplnit i měsíční 
zpravodaj informacemi.
Každý den totiž vytváří nové situace k řešení a není dne, kdy by nebylo 
co sdělit. Obtížné je však vytvořit tým ochotných lidí, kteří nemyslí jenom 
na vlastní prospěch, ale především na to, čím mohou obohatit druhé, 
jak přidat ruku ke společnému dílu. Tým lidí, bez kterých je vydání 
zpravodaje velmi obtížné a někdy i nemožné. Není to tak dávno, co jsme 
četli a slyšeli všude kolem nás, že bude líp. Kdy…? Určitě ne v dohledné 
době. Naopak v řadě souvislostí ať už ze světové, evropské nebo i té 
naší státní vrcholné politiky přináší praxe pravý opak. Vše je složitější 
a náročnější na čas, práci i finanční prostředky.
V řadě věcí, zvláště těch našich obecních, které můžeme ovlivnit, si však 
dovolím tvrdit, že nejhorší časy se snad pomalu obrací k těm dobrým. 
Proto nepřestávám věřit v to, že jednou budeme v rukou držet pravidelný 
měsíční zpravodaj o dění v naší obci.

Milí čtenáři, přeji Vám příjemné listování stranami Terezínských listů 
a pohodové chvíle vánočního času.

Rok 2017 osobně hodnotím jako jeden z nejnáročnějších roků, ale také 
jeden z nejúspěšnějších. K tomu, aby se naše obec mohla rozvíjet jsou 
zapotřebí mimo jiné i peníze. Neztotožňuji se však s tvrzením, že jsou 
„až“ na prvním místě. Obecní rozpočet se stále nevyrovnal se závazky, 
které je nutné odvádět zpět státnímu rozpočtu, a proto je nezbytné hledat 
jiné příjmy. Intenzivně jsme proto vyhledávali příležitosti a aktivně na ně 
reagovali.

V závěru roku snad každý občan naší obce postřehl, že se „něco děje“ 
a že neustále vyvíjíme aktivitu proto, aby se v naší obci žilo lépe. Ne 
vždy to jde ovšem úplně hladce. Jeden den starosta odjede na pracovní 
jednání se zástupci horní komory Parlamentu ČR a už se dějí věci nemilé. 
Havárie plynovodního potrubí by se dala klasifikovat za situaci v daný 
okamžik zoufalou, nikoli však beznadějnou či dokonce tragickou. Obec 
má na podobné situace sjednáno kvalitní pojištění. Ke vší smůle však 
tuto havárii nezpůsobila svou činností obec, ani její pracovník, nýbrž 
osoba, která chtěla nezištně obci pomoci. Předběžně odhadovaná 
škoda je okolo 100 tis. Kč.

Druhou, dozajista už příjemnější akcí, kterou snad zaznamenal nejenom 
každý občan naší obce, je výměna veřejného osvětlení. I tato akce však 
měla nemalé bolesti. Z předběžné opatrnosti bylo první výběrové řízení 
zrušeno a aby bylo možné vypsat druhé, muselo se požádat Ministerstvo 
průmyslu a obchodu o souhlas. Do druhého kola se přihlásil ovšem 
jediný uchazeč. Většina z oslovených odmítla nabídku podat z důvodu 
nedostatku pracovní kapacity a velmi krátkého časového prostoru na 
realizaci. Přesto se však podařilo cenu díla výrazně snížit a současně 
vybrat jedny z nejlepších světel, které současný trh nabízí. Výměnou 
svítidel nejenom ušetříme na elektrické energii a na opravách, ale 
nebude nutné již v nočních hodinách zcela vypínat. Pro úsporu budou 
svítidla nastavena tak, aby v danou noční hodinu snížila svůj výkon. 
Byť jsou všechny svítidla vyměněna, neproběhlo stále měření, které je 
nezbytné pro převzetí díla a doložení potřebných parametrů. Důvodem 
je nepřízeň počasí. Celá akce přišla bezmála na 856 tis. Kč. Dotace 
činila přibližně 450 tis. Kč.
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Rezignace
Nutno zmínit, že i členové zastupitelstva obce jsou v pohybu. Závěrem 
roku starosta převzal hned dvě rezignace členů zastupitelstva obce 
Terezín. Místo Bc. Pavlíny Bayerové složil slib Petr Varmuža a místo 
Libora Varmuži se stal členem zastupitelstva obce s hlasem rozhodujícím 
náhradník Petr Hanák.

PEO a PPO Doliny v k.ú. Čejč
Úspěšně ukončenou máme přípravu na realizaci II. etapy 
protipovodňového opatření naší obce. Naše obec vykoupila pozemky 
potřebné pro realizaci od obce Čejč v ceně přibližně 100 tis. Kč. V novém 
roce nás čeká jednání se Státním pozemkovým úřadem za účelem 
realizace akce s co nejmenší prodlevou.

Úspěšný rozvoj obce
Celkem bylo v roce 2017 podáno 8 žádostí o dotace na rozvoj naší 
obce a zvýšení životního standardu pro naše občany. Předpokládalo 
se, že některé naše žádosti nebudou vyslyšeny. To se však nestalo. 
Jestli je to dobře, nebo ne není snadné jednoznačně říci. Čím více 
projektů, tím také víc pracovních povinností. Oblasti, do kterých byly 
naše žádosti směřovány byly pečlivě vybírány. Lze tedy konstatovat, 
že naše úspěšnost byla 100 % a všechny podané žádosti byly kladně 
vyhodnoceny a podpořeny. Celkem se v rámci těchto projektů podařilo 
zajistit navýšení majetku obce o 1.991.513,– Kč.

Financování investičních akcí
Nejdelším, nejsložitějším i nejnáročnějším bylo téměř každodenní 
vyjednávání v zajištění nutných prostředků pro spolufinancování 
uvedených akcí, neboť žádná z podpor není v plné výši celkových 
investičních nákladů a vždy je nutný podíl žadatele – tedy obce. 
Příprava vyjednávání začala na samém sklonku roku 2016. 
Aktivní vyjednávání pak začalo hned začátkem ledna roku 2017. 
Po takřka nekonečných dialozích se nám podařilo dosáhnout 
cíleného výsledku po 11 měsících, v listopadu 2017. Zastupitelstvo 
obce přijalo nabídku na financování investičních akcí dle potřeb 
obce. Alokováno má u České spořitelny za tímto účelem 2.600 
tis. Kč. A to bez závazkové provize a nutnosti zajištění finančních 
zdrojů majetkem obce. Současně se podařilo nalézt po dlouhých 
jednáních také vzájemný konsenzus s Ministrem financí (MF) 

Ing. Ivanem Pilným a MF projevilo vůli ke snížení ročních splátek. 
V roce 2019 nás čeká splátka nikoli ve výši 1 mil. Kč, nýbrž „pouze“ 
600 tis. Kč.

Vybavení společenského centra
Úspěšně byl realizován za podpory JMK 
ve výši 50 tis. Kč projekt na vybavení 
společenského centra v obci. Byly zakoupeny 
nové stoly a židle, pořízeno vybavení kuchyně 
novým nádobím a novou lednicí. Tento 
prostor v budově obecního úřadu si může 
kdokoli pronajmout za účelem rodinné oslavy, 
semináře, schůze či k jiným společensko-
kulturním i vzdělávacím účelům. Pokud budou 
možnosti, budeme se snažit o úpravy těchto 
prostor i v nadcházejícím roce. Stále je totiž co 
zlepšovat.

Přípojka vody
Podařilo se také uspět v žádosti o individuální podporu Hejtmana 
Jihomoravského kraje na přípojku vody pro přírodní kulturní areál 
„Píšečňák“. Samotnou realizaci sice provázela řada komplikací. 
Od nutnosti zřízení jímky na vyvážení, přes rozšíření přípojky na zázemí 
výčepu až po zajištění firmy, která by zakázku v potřebném časovém 
rozmezí byla schopna vůbec uskutečnit. Nepřipouštíme si ovšem, že 
by se akce nezdařila. Byť zde platí, „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Na 
tuto akci bychom rádi navázali v roce příštím a to pořízením sanitárního 
kontejneru (WC) a dalšími úpravami zázemí pro kulturní a společenské 
akce v areálu.
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Mobiliář nové obecní knihovny
Další podpořenou akcí JMK ve výší 25 tis. Kč bylo rozšíření mobiliáře 
místní zrekonstruované knihovny. Vzhledem k narůstajícímu počtu knih 
ať již zcela nových nebo zánovních, které darovali někteří spoluobčané, 
za což jim patří velké díky, bylo potřeba koupit také nové regály na 
knihy. Dalším vybavením je úložný prostor pod schody pro potřeby 
paní knihovnice, koberec na galerii a do dětského koutku a podsedáky 
pro děti.

Kostel
V letošním roce dne 26. června jsme si připomněli 85. výročí vysvěcení 
místního kostela. K tomuto výročí obec věnovala kovaný svícen na 
velikonoční svíci „paškál“ a pořídila k zapůjčení kovaný stojan na parte 
či fotografii v případě konání pohřbu nebo pietní aktu.

Meziobecní spolupráce
Obec Terezín se stala řádným členem Sdružení místních samospráv.
Aktivně se také podílela na akcích pořádaných Místní akční skupinou 
Dolní Morava, zaměřených především na hospodaření s vodou, ochranu 
vodních zdrojů a boj proti suchu.

Nová zimní pohlednice
Po mnoha letech, vydal OU novu zimní pohlednici. Nejenom díky opravdu 
hezkému zimnímu počasí, které přišlo 1. února, ale také obětavosti 
a ochotě některých z nás, věnovat se nad rámec svým pracovním 
povinnostem. Novou pohlednici je možné si vyzvednout na OU.

 

Co nás čeká v roce 2018
Ani v roce 2018 nebudeme sedět s rukama v klíně. Máme připraveno 
několik projektů k realizaci, které, jak doufám, přinesou přidanou hodnotu 
nejenom obci samotné, ale především Vám, občanům obce Terezín. Na 
některé z nich jsme již obdrželi finanční prostředky.

Veřejné osvětlení
V projektové přípravě je rozšíření veřejného osvětlení od křižovatky 
u domu čp. 92 po obecní úřad. Následovat bude také druhá etapa 
rekonstrukce veřejného osvětlení spočívající v rozšíření úsporných 
svítidel na místa, která jsou problematická a kde osvětlení nevyhovuje 
současným normám. Součástí druhé etapy bude také rekonstrukce 
elektrických rozvaděčů a nový nátěr ocelových sloupů veřejného 
osvětlení. Na tuto investici bylo zajištěno financování ve výši 400 tis. Kč 
z kanceláře Hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka.

Hřbitov a márnice
Již nyní víme, že máme schválenou podporu na opravu vnitřního prostoru 
márnice a chodníků na hřbitově. Akce je zaměřena na zajištění statiky 
zadní stěny márnice, na kterou působí tlak zeminy a generální oprava 
vnitřního prostoru márnice. Chodníky budou provedeny v jednotném 
stylu na celé ploše starého hřbitova. Na tuto akci se podařilo získat 
prostředky ve výši 70 % předpokládaných investičních nákladů.

Elektromobilita
Další akcí bude podpora elektromobility. Projekt je prioritně určen na 
svozové vozidlo, kterým se bude svážet separovaný odpad. Především 
pytle s plastem a papírem. Dále pytle s kovem, oleje a elektrospotřebiče. 
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Bude-li zapotřebí, může být v rámci svozového dne odvezen také 
nábytek. Pro realizaci projektu jsme získali částku ve výši 560 tis. Kč.

Cyklistická doprava
Poslední akce, na kterou již v tomto roce máme zajištěny prostředky je 
vytvoření cyklo zázemí (lavička, koš, stojan na kola a informační panel) 
ve směru na Krumvíř u mokřadů. Jedná se o projekt ze všech nejmenší, 
jehož celkové náklady jsou předpokládány ve výši cca 40 tis. Kč.

Komunikace Pod Sklepy
V současné době se úsilí obce zaměřuje především na získání finančních 
prostředků pro opravu části komunikace v ulici Pod Sklepy. I v tomto 
případě jsme se přesvědčili, že nebude líp. Příprava je složitější, 
než tomu bylo v roce předchozím. K žádosti o prostředky musí být 
zpracována další povinná příloha, kterou je pasport komunikace. Což 
je časové omezení, ale především je nutné vydat další nemalé finanční 
prostředky navíc.
V rámci této akce bude snahou ze strany obce spolupracovat s majiteli 
sklepů a vybudovat také oficiálně a řádně inženýrské sítě. Především 
přívod vody a případně i kanalizaci.
Ideální by bylo, pokud by se časově i realizačně spojily dohromady dvě 
akce. Spolu s komunikací také vytvoření místa pro odpočinek místním 
i turistům. Za tímto účelem obec vykoupila vhodný pozemek přiléhajícím 
k dané komunikaci.
 

Kultura z pohledu obce
Z pohledu kultury nelze v žádném případě říci, že bychom byli mrtvou 
obcí. Byť kulturní komise obce byla zrušena pro nenaplněnost minimálního 
počtu členů, od jara do zimy se uskutečnila celá řada nejrůznějších 
akcí. Počínaje Novoročním koncertem, který se stal již pravidelností, 
Společenským večerem pořádaným místním spolkem vinařů přes 
tradiční Otevřené sklepy a Krojované hody, Výstavu obrazů, akcí pana 
kronikáře J. Němce 10 let spolkové činnosti ve fotografii, až po Setkání 
u vánočního stromu. Nelze opomenout ani akce naší místní knihovny – 
Noc s Andersenem, Pasování nových čtenářů, Beseda se spisovatelkou 
V. Fojtovou, Počteníčko a Den pro dětskou knihu. Hodnocení jak akce 
dopadly nechám rád každému z Vás. Stejně jako v letech minulých, 
i v roce 2018 Vás chci srdečně pozvat na Novoroční koncert, který 

pořádá obec Terezín v místním kostele. Zdarma, pro všechny lidi dobré 
vůle. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován jako každoročně 
na potřeby kostela.
Pro ty, kteří byste rádi přišli, avšak Vám to zdravotní důvody neumožňují, 
bude zajištěna doprava v rámci obce po předchozí domluvě tam i zpět. 
Stačí zavolat na tel. číslo 778 093 797

Odpadové hospodářství
V průběhu roku 2017 byl zkušebně zaveden svoz směsného komunálního 
odpadu jednou za 4 týdny. Předběžné hodnocení ukazuje, že efektivita 
je jednoznačně pozitivní. Také stížností se sešlo, co by na prstech 
jedné ruky spočítal. Musím uznat, že jsem očekával větší diskuzi na 
toto téma a slabší výsledek. Nebudu tedy skrývat, že jsem výsledky 
tohoto experimentu mile překvapen. Přesto jsem navrhl na zasedání 
zastupitelstva kombinaci svozových dnů. Od května do srpna svoz 
ve čtrnáctidenním intervalu a zbytek kalendářních měsíců v intervalu 
měsíčním. Tento návrh však nedostal většinovou podporu zastupitelů.
Nadále tedy zatím platí, že popelnice se směsným komunálním odpadem 
budou sváženy jednou za měsíc v pevně daných svozových dnech. 
Stejně tak platí svoz odpadu tříděného ve čtrnáctidenním intervalu. 
V rámci těchto svozů bude od každého domu svezen obcí na sběrné 
místo tento druh odpadu: plast, papír, kov, jedlé oleje, elektrospotřebiče 
a v případě dohody také objemný odpad (nábytek). V případě nahodilého 
nadměrného vzniku směsného komunálního odpadu je možné i tento 
dát v den 14 denního svozu k likvidaci. Jak praxe ukázala, této možnosti 
využilo minimum domácností.
V roce 2018 je v pracovním plánu vybudování zpevněné příjezdové 
plochy za budovou bez č. popisného a evidenčního. Interně označenou 
jako budova OH (odpadového hospodářství), nacházející se z druhé 
strany budovy č.p. 91 – bývalý Procometal. Na těchto prostorách 
bude možné odkládat mimo jiné také suť z drobných oprav (nikoli celé 
demolice budov) a bioodpad. Vzniknout by měla i pravidelná otvírací 
doba. Vše bude záležet na tom, jestli obec najde ochotného pracovníka, 
který by mimo jiné pomohl i s údržbou obce.

DĚNÍ V OBCIDĚNÍ V OBCI



Termíny vývozů SKO v roce 2018
 

Poplatkový kalendář 2018
Odpady……. do 31. 3. 2018
Psi…… do 15. 2. 2018

Výše poplatku v roce 2018 zůstává dle OZV na stejné výši jako v letošním roce.
Základní poplatek za odpady činí 600,– /osobu/rok
Od základního poplatku za odpady může být na základě třídění udělena sleva 
až do výše 420,– /osobu/rok.
Poplatek za psa 200,– /rok.

Dávné zvyky
V dřívějších dobách lidem nevadilo, že peněz mnoho nemají. Přesto se na Vánoce těšili. 
Byly pro ně hlavně časem setkávání. Šlo více o vzájemnou lásku, porozumění a rodinu, 
než o drahé dárky a hojnosti jídla i pití, jako je tomu dnes. Pokrmy, které lidé na Vánoce 
připravovali, měly také určitý magický význam, stejně jako mnoho dalších lidových 
zvyků, které se v tento čas vykonávají.

VÁNOČKA
Vánočka, nejlépe doma pečená, je nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních 
svátků. Dříve se vánočka pekla výhradně na Vánoce a její pečení nebylo jednoduché. 
Hospodyně, která při zadělávání vánočky nesměla promluvit, musela mít na sobě 
výhradně čistou bílou zástěru a šátek a při kynutí vánočky měla kolem vánočky skákat 
vysoko do výšky. V některých krajích se do vánočky zapékal drobný peníz. Kdo jej na 
Štědrý den objevil, ten měl po celý rok zaručené štěstí a zdraví. Oproti tomu připálená 
nebo natrhnutá vánočka věstila nezdar a smůlu.

VÁNOČNÍ KUBA
500g krup, 1 velká cibule, 100g vepřového sádla, hrst sušených hub, kmín, sůl, majoránka, 
mletý pepř, 1 palička česneku. Kroupy propláchneme vodou a v osolené a okmínované 
vodě uvaříme doměkka. Mezitím namočíme sušené houby, cibuli nakrájíme nadrobno 
a česnek utřeme se solí. Cibuli osmahneme na části sádla. Houby uvaříme v osolené vodě 
a potom nakrájíme na malé kousky. Vše smícháme s uvařenými kroupami a okořeníme. 
Pekáček vymažeme sádlem, vložíme směs a zapečeme v troubě. Podáváme s kyselou 
okurkou nebo, sterilovaným zelím.

Dobrou chuť přeje starosta.

NEOBYČEJNÁ NÁVŠTĚVA V NAŠÍ OBCISVOZ ODPADŮ

Nebývá zvykem, že by se o obec se 400 obyvateli bez nějaké významnější 
oblasti s majoritní problematikou např. v oblasti zaměstnanosti, průmyslu, 
bezpečnosti nebo životního prostředí, zajímali představitelé vrcholové politiky. 
Přesto se do historie naší obce může bez ostychu zaznamenat hned několik 
událostí v podobě návštěv zástupců našeho státu.

Za poslední čtyři roky, hned několikrát zavítal do naší obce na přátelskou 
návštěvu místopředseda senátu parlamentu České republiky, Ing. Zdeněk 
Škromach. Přesto, že svůj mandát ve volbách neobhájil, nezůstala naše obec 
bez zájmu. V létě jsme mohli u nás přivítat senátorku Ing. Bc. Annu Hubáčkovou. 
Mimo tuto přátelskou návštěvu jsem se v rámci pracovního jednání setkal za 
obec Terezín s paní senátorkou ještě několikrát.

V témže letním měsíci zavítal do naší obce v rámci oslavy výročí místního kostela 
také generální vikář z Brněnského Biskupství Mons. Mgr. Jiří Mikulášek.
Za tu nejvýznamnější návštěvu však můžeme dojista označit příjezd předsedy 
vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky. V rámci této návštěvy, které 
předcházela celá řada bezpečnostních opatření jsme měli možnost diskutovat 
o problémech nejenom naší obce, ale také obecně o komunálním prostředí 
a dopadech vládních nařízení či jiných legislativních předpisů, které místo aby 
usnadnili a zjednodušily práci vytvářejí pravý opak.

Setkání s premiérem ČR využili také v komorním počtu naši občané.

V naší obci však rádi přivítáme kohokoli. Pána i kmána.

18. leden
15. únor
15. březen
12. duben
10. květen
7. červen
5. červenec (státní svátek, může dojít ke změně svozu)

2. srpen
30. srpen
27. září
25. říjen
22. listopad
20. prosinec



Z DĚNÍ V KNIHOVNOVNĚ

Na podzim se v naší knihovně uskutečnilo několik akcí. První akce byla 
“Můj literární hrdina“, kdy děti kreslili či psali o svém knižním hrdinovi, zúčastnilo 
se sedm dětí a všechny práce byly odměněny. Vyhlášení soutěže proběhlo před 
literární besedou a tak přítomné děti zůstaly i na přednášku.
Beseda se spisovatelkou Věrou Fojtovou, proběhla v rámci projektu „Historické 
zločiny a záhady v dílech regionálních autorů“. Povídali jsme si o vinařství 
a zločinu. Přišla také řeč na naše kořeny, které nás ovlivňují celý život. Všichni 
odcházeli s pocitem příjemně stráveného večera.
Další akce „Počteníčko s babičkou“ se uskutečnila v sobotu 25. listopadu 
a při popíjení kávy a čaje se knihovnou nesly příběhy staré i nové. Akce byla 
určena především pro děti a seniory, kteří si navzájem četli své oblíbené knihy. 
Cílem akce bylo obohatit co nejvíce obě strany a zároveň znovuobnovit tradiční 
vazby, které v lidské společnosti existovaly mezi mladými a starými lidmi už 
od pradávna. Akce se velmi vydařila a bylo to pohádkové sobotní dopoledne. 
Tímto děkuji všem zúčastněným za krásnou atmosféru, kterou jsme se naladili 
na vánoční svátky.
Hned další sobotu se uskutečnila akce „Den pro dětskou knihu“ tentokrát na 
téma komiksu. Hlavním hrdinou byl Bart Simpson, protože i takový Bartman si 
najde čas na čtení.

Poslední a stále probíhající akcí je oblíbená „Tajemná kniha“, kdy si můžete 
vypůjčit knihu jen podle žánru a doma si rozbalíte knižní překvapení.
Upozorňuji zájemce o Noc s Andersenem 2018, že se již mohou v knihovně 
přihlásit. Počet účastníků je omezen, pokud máte vážný zájem, neprodleně 
se prosím přihlaste. Přihlášky budou letos přijímány pouze v knihovně!!! Noc 
proběhne v pátek 23. března 2018. Hlavním tématem pro menší děti je Povídání 
o Pejskovi a Kočičce a pro větší děti Rychlé šípy. Podrobnější informace 
naleznete na webu knihovny.

Marie Krupicová - knihovnice

SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ

Třetí lednový víkend se konal Společenský večer. Již tradičně se v prostorách 
kulturního domu v Krumvíři sešli vinaři, jejich manželky a přátelé. K poslechu 
a tanci zahrála dechová muzika Taburčanka z Dambořic. Nechyběly hodnotné 
ceny a doprovodný program, o který se postaral folklorní soubor z Krumvíře. 
Všem, kdo se podíleli na přípravě akce, sponzorům a účinkujícím děkujeme.
V sobotu 4. ledna uspořádal spolek vinařů tematický zájezd do Slovenské 
republiky. V průběhu dvou dnů navštívili členové spolku a další zájemci celkem 
5 vinařství z Jihoslovenské vinařské oblasti, které reprezentovaly různé pohledy 

na vinohradnictví, zpracování 
hroznů, výrobu vína a marketing 
u našich východních sousedů. 
Prvním vinařským podnikem 
bylo Vinohradnícko vinárske 
družstvo Dvory nad Žitavou. 
Jednalo se o bývalé největší JZD 
na Slovensku. V současné době 
podnik hospodaří na 145 ha vinic, 
zaměřuje se na integrovanou 
produkci a kvalitní odrůdová 
vína. Druhé navštívené vinařství 
bylo Chateau Rúbaň, kde jsme 

i poobědvali, vynikalo moderním přístupem k výrobě a marketingu. Zaujal nás 
originální design budovy a netradiční vzhled etiket. Další zastávkou bylo vinařství 
Besce bor v obci Mužla. Jednalo se o rodinné vinařství, kde nás oslovila hlavně 
červená vína. Ve vinařství Vinotop-Karkó nás přivítal majitel podniku a starosta 
obce Búč v jedné osobě. Tam jsme kromě ochutnávky i povečeřeli a přespali. 



SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ

Po vydatné snídani jsme se přesunuli do poslední vinařské firmy Kovil, kde jsme 
se setkali s originálním vinařem a jeho víny. Pobyt na Slovensku jsme zakončili 
návštěvou ve Wellness hotel, Patince, kde bylo možné navštívit termální bazén 
a saunu.
Ve všech podnicích jsme ochutnali převážně suchá, minerální vína. Převažovali 
odrůdy Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Sauvignon, Frankovka, 
Cabernet sauvignon, Alibernet, Chardonnay, Noria, Děvín… Prosazují se zde 
hlavně větší vinařství s rozsáhlými investicemi formou dotací z EU. Cena lahví 
se pohybovala od 5 do 13 EUR.
První víkend v červenci se konal Den otevřených sklepů. Návštěvníci 
ochutnávali vzorky vín za doprovodu mužského pěveckého sboru z Hovoran, 
nechyběla skvělá cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic. Večerní posezení 
zpestřila ohňová show, ukázky sabrage a soutěž natahování koštéřem o ceny. 
Díky patří všem, kdo akci připravovali - vinařům, spolku PDZ, obecnímu úřadu, 
mladým i starším a všem kteří se zúčastnili a bavili se.
Ochutnávka letošního mladého vína se konala v penzionu U Tomčalů. Panu majiteli 
a personálu tímto děkuji za přípravu prostor a svatomartinského menu.
Dne 13. 1. 2018 se bude konat v kulturním domě v Krumvíři Společenský večer

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Za Spolek Terezínských vinařů
Vítězslav Vrba

ROK S PŘÁTELI DOBRÉ ZÁBAVY

V roce 2017 si spolek připravil celkem 10 akcí.
O masopustním průvodu a koštu buchet jsme si mohli přečíst v jarním zpravodaji. 
Tak se poohlédneme za těmi dalšími.
V dubnu jsme ve spolupráci se spolkem Muzeum vinařství a venkova uspořádali 
akci Tradicemi k velikonocům. Mohli jsme se projít muzeem se spoustou 
zachovalých předmětů, které používali naši předci k práci a zábavě. Poté jsme 
se přesunuli na obecní úřad, kde jsme se mohli naučit péct pomlázku, košíky 
z pediqu, zdobit vajíčka, ale vyrobit si i zajíčky a jiné předměty z novin. K tomu 
bylo připraveno na ochutnání zelené pivo.
Na konci dubna nás čekala již tradiční akce a to Pálení čarodějnic. Čarodějnice 

a čarodějové se vydali stezkou 
nástrah ve formě úkolů na 
píseček, kde bylo nachystané 
ohniště s čarodějnicí. Kdo chtěl, 
tak si mohl opéci špekáček a děti 
si zahrály hry.
V květnu už se začínáme chystat 
na hody. Začali jsme hledáním 
nápadu na vzhled plakátů. 
Oslovili jsme majitele hřebčínu 
RUF, jestli by bylo možné vyfotit 
se s koňmi. Majitelé nás ochotně 
přijali a ustrojili nám dva krásné 
koně, na kterých se stárek se 

stárkou vyfotili. Zaslouží si obdiv za odvahu, protože na koních seděli prvně 
v životě a ještě s nimi sami chodili. Ale zvládli to na výbornou a výsledek stál za 
to. Focení, grafickou úpravu plakátů a pozvánek se letos ujala Ludmila Esterková ml.
Mezitím, ale proběhl ještě dětský den, na který byl pozván veselý klaun. Ten 
s dětmi hrál hry, tančil a nakonec děti dostali zvířátko z nafukovacích balonků. 
Účast dětí byla sice slabší, ale ty které přišly si to užily.
To už byl ale červen a příprava hodů začala naplno. V půli června vyšla chasa 
v krojích pozvat všechny na hody. Byli vřele uvítání, všem předali pozvánky 
a s díky přijali příspěvky na zajištění kapely. Po zvaní se ještě všichni vydali 
„přes pole“ na hody do Kobylí. A pak to šlo ráz naráz. Zajistit občerstvení, 
technické vybavení, muziku atd.
Týden před hody se sešla chasa a vyrazili pro hodovou máj. Letošní účast 
hodně překvapila, takže jsme neměli takové starosti jak vloni, abychom ji 
naložili. Trochu se to zkomplikovalo tím, že při pádu se ulomil vršek, tak se 
musel uřezat další strom. Nakonec se vše podařilo a šikovný traktorista Radek 
přivezl hodovou máj, dvě májky a veselou chasu v pořádku do Terezína. Tady 
chasa máj očistila a připravila.



No a první červencový víkend, mohlo vše začít. Chasa zajela pro zelené, 
vyzdobila areál, děvčata vše nazdobily, ostatní spolu s vinaři chystali posezení, 
stany, bar a vše co bylo potřeba.
V pět hodin se mohla začít stavět máj. Poté jak se postavila, jsme mohli začít 
hodovat. Ale aby vše nebylo tak růžové, tak přišla velká bouřka a přes hodinu 
silně pršelo. Všichni to brali s humorem. DJ už byl na místě pod stanem, tak nám 
k tomu čekání hrál. Kdo měl odvahu, tak utíkal k baru pro nějaké povzbuzení, 
nebo něco na zahřátí. Čekali jsme, až se počasí umoudří. Nakonec jsme se 
dočkali a mohli jsme se jít převléci do suchých šatů a vrátit se na diskotéku. 
Protože se po bouřce většinou ochladí, tak se všichni zahřívali tancem. Parket 
byl stále plný a nikdo nechtěl jít spát. V tu chvíli si asi DJ říkal, jestli udělal dobře, 
když řekl, že bude hrát, dokud bude plný parket. Ale nad ránem muzika utichla 
a šli jsme nabrat síly na další den, kdy vinaři otevřeli své sklepy. Vinařskému 
spolku se akce moc povedla a večer u „cimbálky“ bylo veselo a ani jedno 
místečko volné.

Na hodovou neděli vyšlo krásné počasí a průvod krojovaných vyšel od kostela 
pro stárka Lukáše Stehlíka a stárku Pavlínu Bayerovou za doprovodu DH 
Hornobojani. Poté se průvod vydal k obci požádat pana starostu o hodové 
právo. Právo bylo uděleno a mohlo se jít na písečňák. Zklamáním letošních 
hodů byla neúčast přespolních krojovaných. I když terezovská chasa byla 
přes pole zvát v jiných dědinách, většina přespolních dala přednost hodům 
ve známějších a větších obcích. Holt je jiná doba. Doba, kdy to byl závazek 
a slušnost oplatit účast přespolních zase na jejich hodech, se pomalu, ale jistě 
vytrácí. Ale i tak jsme si nenechali zkazit náladu. Ani tím, že večerní účast byla 
mizerná a byla nás na zábavě hrstka. Když jsme se ptali, kde jste byli, tak nám 
bylo řečeno, že už se nikomu nechtělo. No tak my jsme byli také už unavení. 
Zvlášť ti, co ještě všechno chystali a pak následně i uklízeli. Přesto jsme došli. 
Jednou za čas to člověk snad vydrží. Hody jsou jednou za rok.
Ale jinak se hody vydařili. Velké poděkování posílám všem, kteří se zapojili, jak 
do přípravy, tak i svou účastí.

ROK S PŘÁTELI DOBRÉ ZÁBAVY

Na konci prázdnin se uskutečnila akce „Kácání máje“. Akce byla odměnou 
těm, kteří stráví spoustu času naplánováním, přípravou, zajištěním a vším co je 
potřeba a dělají to ve svém volném čase, i když by si mohli lehnout k televizi, 
nebo jet třeba na výlet. Místo toho se snaží přispět k lepšímu kulturnímu životu 
v obci. Aby tu, jak se říká „nechcípl pes“. A zase měli někteří připomínky, že to 
nebylo pro všechny. Ale myslím si, že těch akcí a příležitostí je tu dost a stejně 
je ti co kritizují nenavštíví a přitom je tam občerstvení, pití i program zadarmo.Asi 
si někdo řekne, že to omílám stále dokola, ale jak je vidět, tak je to stále potřeba. 
A jak mi někteří říkají, tak je to stejně zbytečné. Stejně se najdou lidi, co se jim 
něco nelíbí. Ale to je všude.
Na podzim se uskutečnila drakiáda, kde si mohli děti pouštět draky a zahrát 
si různé hry. Také jste mohli vyjít s rozsvícenými lampiony průvodem obcí. Na 
konci čekalo malé překvapení a tím byl ohňostroj.
A tou poslední akcí bylo Zpívání u stromu. Byla pořádaná ve spolupráci 
s obecním úřadem, spolkem terezínských vinařů a také včelařů. Vánoční písničky 
zazpívali děti a ženský sbor a na flétnu zahrál Vojta Vrba. Vinaři si připravili 
svařák na zahřátí, včelaři medovinu, Obec zajistila technickou výbavu a čaj. 
Přátelé dobré zábavy rozdávali malý dáreček a pro děti přichystali prskavky. 
Z těch měli děti největší radost. Myslím, že každý si přišel na své. A jak jsem 
zmiňovala v projevu na akci, byl to takový malý předvánoční dárek pro všechny, 
kteří podporují spolky a obec ať už svou podporou, nebo účastí na akcích. 
Dárkem pro nás zase je, když přijdete, dobře se bavíte a rádi na to vzpomínáte.
Za spolek Přátelé dobré zábavy Vám přeji krásné vánoce a mnoho radostných 
chvil v nastávajícím novém roce 2018

Ludmila Esterková
předsedkyně spolku

ROK S PŘÁTELI DOBRÉ ZÁBAVY



Radujeme se, že Bůh byl tak štědrý a dal nám svého
Jednorozeného Syna Ježíše Krista

Blíží se nám vánoční svátky, kdy se radujeme, že Bůh byl tak štědrý a dal 
nám svého Jednorozeného Syna Ježíše Krista. Proto i my chceme být štědří 
a vzájemně se obdarováváme. Obdarujme se o letošních vánocích nejen 
hmotnými věcmi, ale i vzájemnou návštěvou, tím že potěšíme ostatní a třebas 
i odpuštěním, někdy i letitých křivd.
Jen bych chtěl upozornit na to, že vánoce začínají až 25., respektive 24. prosince 
večer. Nenechme si vzít dobu přípravy neboli advent. Advent je čas radostného 
očekávání. Očekávání něčeho velkého, a tím je příchod Ježíše Krista v podobě 
malého dítěte. Letos jsem zaregistroval již někdy v září první vánoční reklamy 
a jen začne advent, tak v rádiu hrají snad jen samé koledy. Obchodní domy se 
předhánějí v tom, abychom pochopili, že bez jejich výrobku nemůžeme prostě 
být. A tak se může se stát, že nás tato „vánoční“ atmosféra, která je ovšem ještě 
před vánocemi, tak „semele“, že když přijdou konečně vánoce, tak koledy již 
nemůžeme ani slyšet a nějaká vánoční radost je hodně vzdálená.
Letošní advent bude hodně krátký, neboť 4. neděle adventní připadá na 24. 12. 
Nastane zajímavá situace, která se opakuje velice zřídka (snad cca 1 x za 10 let), 
že v neděli 24. půjdeme ráno na nedělní mši sv. z 4. neděle adventní a večer, 
konkrétně v 16:00, se již budeme radovat z narození Ježíše Krista v Betlémě. 
Využijme dobře čas adventu a snažme se hlavně duchovně připravit na vánoce, 
třeba i dobrou svatou zpovědí.
Konec roku je také příležitostí bilancovat a ohlížet se zpět k tomu co se 
v uplynulém roce povedlo, nebo i nepovedlo. To co se nepovedlo, to svěřujeme 
Milosrdnému Pánu, ať On to uzdraví. Nebuďme pesimisti a raději se ohlížejme 
k tomu co je pozitivní a co nás naplnilo radostí. Jednou z událostí v naší 
farnosti byla i změna faráře – dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval 
P. Milanu Těžkému za jeho obětavou práci pro tuto farnost po celých 
12 let. Pro Terezínský kostel byla v tomto roce asi nejdůležitější oprava statiky, 
která proběhla v listopadu. Nejprve se však za přispění obce Terezín musela 
udělat projektová dokumentace, vše zúřadovat, ale vše se Bohu díky zvládlo. 
Samotná oprava spočívala v tom, že se celý kostel v podstatě kolem dokola 
svázal ocelovými lany. Tyto lana byla napnutá na určitý tlak, a tak vznikla jakási 
pozednice. Velice oceňuji i to, že všechny praskliny např. pod okny jsou také 
„přeplátované“, tudíž by to již nemuselo nadále praskat. Cena samotné opravy 
byla 317.000,–. Dotace z Ministerstva zemědělství činí 214.165,–, tudíž doplatit 
se musí 102.835,–. Velice si vážím přístupu obyvatel Terezína, kdy mi byla 
předána částka 82.000,–, kterou jste mezi sebou na tento účel vybrali.

P. Jiří Janoušek, farář

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

V pondělí 26. června, v odpoledních hodinách, se vrátila z Francie Žákovská 
dechová hudba Mutěňané – Čejkovjané včetně mladých členů z Terezína – 
Blanky Vrbové, Vojty Vrby a Tomáše Prantla. Kapela přijala pozvání na slavnosti 
květinových kočárů, do Normandie, do městeček Allouville a Fauville, asi 
40 km od pobřeží Atlantiku. Na pozvání organizátorů akce a pana starosty 
města, se vydalo na cestu 32 výletníků. Odjezd byl stanoven na čtvrtek 

22. června v 18 hodin, od čejkovického kina. S malým zpožděním jsme se vydali 
na 1 500 km dlouhou a asi dvacetihodinovou cestu autobusem. Všichni jsme 
měli z dlouhé cesty obavy, ale nakonec nám cesta, díky výborným řidičům, 
docela utekla a tak nás mohli organizátoři a pan starosta unavené z cesty přivítat 
a pohostit malým občerstvením. Naše kapela se prezentovala ve slováckých 
krojích, ale také v bílých košilích, s novými červenými vázankami, ozdobenými 
hudebním motivem. Svými písněmi jsme potěšili posluchače v atriu moderního 
Senior klubu, posluchače při obědě na náměstí městečka nebo posluchače 
v průvodu účastníků večerního slavnostního ohňostroje. Ovšem nejvíce se naši 
muzikanti vyznamenali v průvodě alegorických květinových kočárů. Hráli dvě 
a půl hodiny do pochodu přes celé město a to za velmi slunečného počasí. 
Nutno dodat, že takto hráli do pochodu poprvé a docela jim to šlo. Obdivoval 
jsem jejich neskutečný výkon v jejich třinácti letech. Kromě hudebního výkonu 
bylo možné sledovat a obdivovat jejich úžasnou morálku, disciplínu, nasazení, 

MLADÍ MUZIKANTI Z TEREZÍNA



radost ze hry a přátelské chování 
jeden k druhému. Na našem 
zájezdu nechyběl ani výlet 
k Atlantiku, kde jsme na pobřeží 
Normandie, kromě příboje vln, 
mohli sledovat nádhernou 
drakiádu. Bylo o nás ve 
všem hezky postaráno a tak 
patří dík francouzským 
pořadatelům a všem, kteří 
se na slavnostech podíleli 
ale také všem našim 
Obecním úřadům, které 
nás podpořili.
 
Jara Novák

Pozn.: volně upravil Víťa Vrba

MLADÍ MUZIKANTI Z TEREZÍNA ŽIVOTNÍ JUBILEA

V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří od května do září tohoto roku oslavili své 
60, 65,70,75,80 narozeniny.

Jubilanty starší 80. let uvádíme všechny.

60 let Maleňák Josef
Hanáková Drahomíra

65 let
Krist Pavel
Býčková Anna

70 let
Varmuža Petr

75 let
Ryška Vladimír
Hrnčířová Františka
Stehlík Jaroslav

80 let
Knápek František
Skopal Pavel
Kuchař František

81 let
Trlidová Štěpánka

83 let
Opršalová Zdenka

84 let
Studýnková Marie

85 let
Mayerová Marie
Grietsch Milán
Hradil Josef

86 let
Horychová Marie
Bíza František

87 let
Prachařová Anna
Valentová Božena
Trnková Božena
Němcová Františka

90 let
Dufková Růžena
Hošová Marie

92 let
Skopalová Štěpánka

101 let
Bravencová Barbora

Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

ÚMRTÍ
 
Prantl Libor ročník 1975 zemřel 29. 9. 2017
 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.



Příspěvky do zpravodaje:

Omlouváme se za zkrácenou verzi zpravodaje a děkujeme všem, kdo přispěli 
v tomto předvánočním čase do Terezínského zpravodajesvými příspěvky.
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 150 ks výtisků
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V KULTURNÍM DOMĚ V KRUMVÍŘI. 
 

ZAČÁTEK VE 20.00H. 
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