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Vážení a milí sousedé,
Současný rok pomalu končí a každý konec je 
spojen takřka vždy s nějakým novým začátkem.
Mezi nejvýznamnější událost roku 2018 
můžeme bezpochyby označit 100 výročí vzniku 
samostatného Československého státu, který 
byl součástí konce mocnářství císaře pána, Ra-
kouska-Uherska.
Událostí, která by neměla zůstat bez povšimnutí 
je také začátek nového čtyřletého volební ob-
dobí v naší obci. V zastupitelstvu se obměnila 
většina členů. Věkový průměr zastupitelstva je svěžích 37 let. Nově byly 
zvoleny kulturní a stavební komise, které budou mít nepochybně po-
zitivní přínos. Necháme se překvapit, co pro nás členové obou komisí 
připraví a čím obohatí život v naší obci. 

Zvolení zastupitelé pro období 2018 – 2021 jsou: 
(řazení podle zisku hlasů)
Ing. Antonín Hanák - starosta obce
Bc. Vítězslav Vrba – zastupitel a předseda kontrolní komise
Ludmila Esterková - místostarostka obce
Roman Fridrich – zastupitel a předseda kulturní komise
Zlata Dohnalová – zastupitel
Dušan Kostiha – zastupitel a předseda stavební komise
Adéla Ondrůjová – zastupitel a předsedkyně finanční komise

Charakteristikou roku 2018 pro naši obec byla nadstandardní aktivita 
v různých oblastech činnosti. Realizovány byly mnohé projekty, menšího 
i většího rázu.
Podobně tomu bude zřejmě také v roce 2019, neboť už nyní přemýšlíme 
nad tím, co nás čeká v roce příštím.
Mimo již dokončené akce, které byly vzpomenuty v občasníku Dědina, 
jako např. pořízení oplocení dětského hřiště, rozšíření veřejného osvětle-
ní, pořízení nového sekacího traktoru, či oprava márnice a zpevněných 
ploch hřbitova, převzali jsme také nový elektromobil pro všestranné vy-
užití. Na samém sklonku roku nás čeká převzít dokončenou akci Rekon-
strukci komunikace v ulici Pod Sklepy a k tomu bezprostředně navazující 
místo k odpočinku.

SLOVO STAROSTY
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Obec letos vyslyšela také žádosti občanů o potěchu v podobě vánočního 
osvětlení na sloupy VO a pořídila několik kusů této dekorace. Stejně 
jako pořídila vlastní betlém tvořící sv. rodinu. Oba případy je možné 
v budoucnu rozvíjet a doplňovat. Věřím, že k tomu bude příležitost. 
Takřka po celý rok probíhala aktualizace projektové dokumentace na 
Protierozní a protipovodňové opatření v k.ú. Čejč, které bezprostředně 
naváže na již vybudovanou část v katastru naší obce. Pro realizaci této 
části, obec Terezín již v roce 2017 vykoupila pozemky od obce Čejč. 
Věříme, že se v nadcházejícím roce podaří ve spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem tuto akci zdárně realizovat.
Pakliže budou včas uvolněny finanční prostředky, čeká hned v první 
polovině nového roku silnici č. II/380 která protíná naši obec generální 
oprava. Tuto akci bude realizovat Správa a údržba silnic JMK. V rámci 
této akce má dojít také k vybudování osvětlení 3 přechodů pro chodce, 
k rekonstrukci části chodníků a vytvoření ploch pro parkování. Tyto 
související stavební práce musí obec financovat ze svého rozpočtu.  
Koncem roku byla podána také žádost o 100 % dotaci na zadržení vody 
v krajině a vytvoření doprovodné krajinotvorné zeleně v lokalitě Pod 
Sklepy. Věříme, že kvalitně zpracovaný projekt erudovanými odborníky 
bude podpořen a budeme se moci těšit opět zelenější krajině kolem naší 
obce namísto vyprahlých polí.
Usilovně se pracovalo také na projektu k zefektivnění nakládání 
s odpady. Jeho přípravy se chýlí ke konci. Na realizaci bude možné 
získat v novém roce podporu 85% z vynaložených prostředků. Jednat 
by se mělo především o nádoby na různé druhy odpdů a zpevnění ploch 
okolo nich. 
Nádoby však nevyřeší všechno a naše obec se bude muset bezodkladně 
zabývat myšlenkou sběrného místa s řízeným provozem hlouběji.  
Dočasné místo za budovou bývalého Procometalu, není trvalým řešením. 
Pro vytvoření „sběrného dvora“ však není mnoho územních možností,  
a tak bude také do jisté míry záležet na vůli místních občanů, jak se 
k této problematice postaví. V novém roce nás čeká opět nepříjemné 
zdražování napříč odpadovou oblastí. Jsem ale přesvědčen, že efektivní 
třídění odpadu z naší obce bude alespoň částečně kompenzovat nárust 
cen na stránce výdajové. 
Hned z kraje nového roku se budeme zaměřovat na řešení otázky 
vztahující se k budově kulturního domu. Na základě zpětné vazby 
z dotazníkového šetření je názor respondentů takřka jednoznačný. 
Výsledek však nyní nelze nijak předjímat. 

Zahájeno bude také veřejné projednávání k otázce výstavby nové kanalizace 
a čistírny odpadních vod. Pokračovat budeme i v přípravách na rekonstrukce 
dalších částí místních komunikací či lokálních částí veřejného osvětlení.
Hledat odpovědi hodláme také na otázku, jak dále využít budovu bývalé 
hasičské zbrojnice. Objekt s č.p. 91 je tohoto času z větší části pronajímán 
a zbylá část slouží jako technické zázemí obce a sklad pro místní spolky. 
Z menších projektů budeme usilovat o opravu oplocení tenisového kurtu 
a v neposlední řadě zaměříme úsilí na zkvalitnění stávajícího zázemí  
a vybudování sanitárního zařízení na veřejném tábořišti Písečňák.
Co nám však přinesou další možnosti a potřeby v novém roce, na to si 
budeme muset ještě počkat.
Vize nejenom pro rok 2019 ale pro celé nadcházející volební období 
jsou optimistické, ambiciózní ale především realistické, pokud bude 
dobrá vůle a vzájemná shoda posunout naši obec zase o kousek dál. 
Stěžejním úkolem bude hledání finančních zdrojů, které jsou nezbytné 
pro naplnění stanovených cílů.
Dnes víme, že s koncem roku 2018 nám končí také poslední mnoholetá 
splátka vratky dotace a příslušného penále za dotační akci spojenou s byty 
nad obecním úřadem. Ze závazků do let nadcházejících nám tak zbývá 
pravidelná roční splátka Návratné finanční výpomoci a úvěrových prostředků 
na investiční akce. Aktuální součet ročního závazku k lednu 2019 se tedy 
bude pohybovat přibližně okolo 1.mil. Kč z celkových 7,8 mil. Kč.
Z pohledávek které obec vede v celkové výši cca 17 mil. Kč,  očekáváme 
příjem z provedených exekucí ve výši max. 960 tis. Kč.
Děkuji panu Jaroslavu Němcovi za provedené zápisy do obecní kroniky 
nejenom v uplynulém roce, ale v celém předchozím volebním období.
Děkuji paní Ludmile Skopalové za duchovní rozvoj a osvětu, stejně jako 
za utváření pospolitosti v naší obecní společnosti.
Děkuji všem zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu a občanům, 
kteří se podíleli na správě obce, věnovali této oblasti svůj zájem, odborné 
znalosti, volný čas i nezištnou pomoc a pozitivně ovlivnili rozvoj naší obce.
Rád bych si Vás dovolil pozvat již tradičně do místního kostela na 
Novoroční koncert, tentokráte pod záštitou místostarostky obce Ludmily 
Esterkové, který se uskuteční dne 6.ledna 2019.  
Závěrem Vám přeji požehnané a radostné Vánoce, aby se Vám dařilo 
ve zdraví a spokojenosti uskutečnit všechny plány v roce novém.
Vše dobré!

Antonín Hanák
Váš starosta

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY
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oprava zpevněných ploch hřbitova

zasedání ZO cyklopanel

elektromobil

komunikace Pod Sklepy

volby betlém

oprava márnice oplocení dětského hřiště
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MASARYK V TEREZOVĚ

Jan Herben
Ponejprve viděl jsem Tomáše Masaryka v červenci 1915. Ve vesnici sou-
sední s mým rodištěm, v Terezově, slavil v prvních dnech červencových 
kněžské prvotiny P.Fojtík, krajan Masarykův i můj. Skončil studia gym-
nasijní o rok dříve nežli Masaryk. Když se procesí s mladým knězem 
vracelo od Čejče do Terezova, z protější strany od Klobouk přicházel do 
Terezova elegantní mladý muž. Byl zpozorován v okolí mladého kněze  
a šeptalo se: „Masaryk!“ Při hostině trojice přátel: Fojtík, Masaryk,  
a Liznar neseděli společně s námi za stoly ve veliké stodole, nýbrž obědva-
li v zahrádce před domem. Fojtík zemřel jako farář předčasně v Miroslavi  
a nedočkal se slávy svého krajana. Liznar byl profesorem na Vysoké 
škole zemědělské ve Vídni a stal se autoritou v pozemním magmatismu, 
jeho tlusté knihy tiskla víděňská Akademie, poslední dva roky dosloužil 
si na české univerzitě v Praze. Mně utkvělo první setkání s Masarykem 
hluboko v paměti. Tím pochopitelněji,  že bylo osvěžováno od roku 1816 
po celých těch padesát let nepřetržitě. Začal jsme mu bývat na blízku 
v Klouboukách, kde jsme my mladší studenti z okolí pořádávali divadla 
a akademie.   

Podle vyprávění stařenky Terezie Fojtí-
kové pan prezident Masaryk při své ná-
vštěvě Čejče v roce 1924 se na zpáteční 
cestě zastavil v domě Fojtíků v Terezíně 
a její tchýni Brigitě Fojtíkové daroval por-
celánovou soupravu, jako vzpomínku 
na svého v té době již mrtvého přítele 
Františka Fojtíka, z níž se dochoval tento 
hrníček. Vzácnou památku opatrujeme dál, vždyť minulost jsou kořeny 
přítomnosti i budoucnosti.

Z vyprávění paní Josefy Němcové, rozené Valentové, přezdívané „Sebka“.
Když jsme se dozvěděli, že bude Terezínem projíždět pan prezident Ma-
saryk, rozhodli starší, aby dostal na památku, vyšívaný krojový kapesník 
„šáteček“.
Byl mu předán na mostku přes „Svodnicu“. Protože pan prezident mířil 
do Brumovic. Při přebírání dárku vzpomněl rodinu Fojtíkovu.

Ludmila Skopalová

KOSTEL - ADVENT

Mojí drazí, prožíváme advent a již brzy budou vánoce. Advent je doba 
přípravy. My nejčastěji vnímáme advent jako přípravu na vánoce, ale 
bylo by to trochu málo. Advent – v přesném překladu znamená „ať při-
jde“ – je očekávání příchodu Ježíše Krista. Jeho první příchod slavíme  
o vánocích, ale my také očekáváme jeho příchod na konci věku, tzv. 
Paruzii. Život každého křesťana je vlastně takový advent, očekáváme,  
a také se těšíme, na něco většího, co nás čeká jednou po smrti. 
Advent je již skoro za námi a vánoce již klepou na dveře. Právě končící 
advent měl být dobou přípravy na vánoce. Adventní doba měla být do-
bou, kdy v klidu uspořádáme svůj život. K tomuto nás vybízí také patron 
našeho kostela, sv. Jan Křtitel, když říká: „připravte cestu Pánu… urov-
nejte stezky, pahorky snižte, údolí zavezte…“. V tomto období jsme měli 
zvláště „urovnat“ naše rodinné vztahy, často tak pošramocené. K tomuto 
je potřeba se skutečně „zastavit“ a mít na to čas. Je otázka, jak se nám 
to povedlo, nebo nepovedlo. Je pravda, že v dnešní době, právě před 
koncem kalendářního roku se musí vše dohonit, stihnout to udělat ještě 
v tomto roce… a již vůbec nemluvím o tom, že je potřeba sehnat ty nej-
vhodnější dárky. 
Jestli se nám nepodařilo zvládnout „urovnání“ našich rodinných a jiných 
vztahů ještě v adventu, tak se nabízí pokračovat ještě přes vánoce. Vá-
noce mají tu obrovskou „výhodu“, že jsou to svátky míru a pokoje a ono 
to „urovnávání“ jde nějak samo. Oprava samo to nikdy nepůjde, vždy je 
třeba chtít a udělat ten první vstřícný krok. Možná to bude chtít i ustoupit 
a přijít s nabídkou smíru, i když příčinou problémů je právě ten druhý. 
K blížícím se vánočním svátkům vám všem přeji hlavně radost. Radost 
z toho, že Bůh je tak štědrý, že nám dal svého Syna. Právě pro tuto Boží 
štědrost, i my chceme být štědří k ostatním a obdarovat je něčím krás-
ným. Ať jsou pro nás vánoce dny radosti a pokoje. 

P. Janoušek, farář 

Pořad vánočních bohoslužeb:
24. 12. mše sv. v 16:00
25. 12.  9:00
26. 12. 9:00
30. 12. 9:00 
 (obnova manželských slibů)
1. 1. 2019 9:00
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TEREZÍNSKÝ ADVENT

Terezínský Advent,
doba vánoční a novoroční v kronice obce

19. prosInce 2006
Před obecním úřadem se uskutečnilo zpívání u vánočního stromu. Celé 
prostranství bylo ozvučeno, zpívaly děti ze základní školy a s koleda-
mi vystoupil kostelní sbor. Téměř dvou stovkám obyvatel bylo podáváno 
svařené víno a mnozí spoluobčané ještě dlouho po skončení zpívání, zů-
stali v družné zábavě. Zpívání u vánočního stromu jak uvedla starostka 
obce, zavedli manželé Pavel a Ludmila Skopalovi.

23. prosince 2012
Přátelé o.s., vinaři a obec zorganizovali od 15:00 hodin před obecním 
úřadem u vánočního stromu zpívání koled. Vinaři darovali dvacet litrů 
vína, které přítomným jako „svařák “podávali. Do tohoto „svařáku“ daro-
val litr rumu hospodský Roman Fridrich. Se zpěvem vystoupila Kristýna 
Bezůšková a kostelní sbor. Také děti zpívaly u rozsvíceného vánočního 
stromu a za odměnu jim byl dán horký čaj, medové perníčky a voňa-
vě upečený jablečný štrúdl. Starosta obce popřál všem krásné vánoce  
a k příjemné vánoční náladě přispěl po dlouhých letech napadaný sníh.

1. prosince 2013
Na první Adventní neděli se rozsvítil před obecním úřadem vánoční 
strom. Vinaři opět podávali svařené víno, návštěvníci obdrželi vánoční 
perníčky, které upekla Martina Chlápková a děti je nazdobily cukrovou 
polevou. Zazpíval kostelní sbor, Kristýna Bezůšková, Blanička Vrbo-
vá s bratrem Vojtíškem zahráli na hudební nástroje a překvapení pro 
všechny bylo moc pěkné zpívání Yvety Skopalové, Veroniky Varmužové, 
Michaely Hošové, Ludmily Esterkové a Jany Ambrosové, která mladý 
ženský sbor doprovázela na kytaru.Starosta obce poděkoval účinkujícím 
a všem za účast a podporu. Přání všech je, aby tato tradice se u nás 
v Terezíně stále udržovala.

30. listopadu 2014
Vánoční strom před obecním úřadem byl rozsvícen v 16:00 hodin za 
přítomnosti cca 150 spoluobčanů. Starosta obce všechny přivítal, podě-
koval za organizaci a účinkujícím za jejich vystoupení. Vánoční pastorely 
přednesli Marie Varmužová a Jitka Hovězáková, sourozenci Vrbovi za-
hráli na hudební nástroje a zpíval mladý ženský sbor. 

Vinaři opět podávali přítomným svůj „svařák“, spolužáci ročníku 1948 
podávali vyrobené „jednohubky“. Blanička Vrbová pro všechny vyrobila 
pěkná přáníčka. Na konec se zažehnutými prskavkami si návštěvníci u 
vánočního stromu zazpívali některé koledy.

28. prosince 2014
Od 17:00 hodin se v našem kostele Božského Srdce Páně uskutečnil 
vánoční koncert. I když za velmi studeného větru a chladného počasí, 
tak kostel byl plný návštěvníků. Vystoupil mladý ženský pěvecký sbor 
z Terezína, Kristýna Bezůšková zazpívala píseň PIE JEZU,na klávesy za-
hrála Blanka Vrbová a Gabriela Slavíková a Vojta Vrba na klarinet. Pod 
vedením p.učitele Nováka zahrála 18-ti členná žákovská dechová kape-
la.Všichni účinkující na tomto koncertě předvedli vynikající výkony,všem 
se vystoupení líbilo.Děti dostaly obložené chlebíčky a pamlsky. Na závěr 
koncertu si všichni návštěvníci spolu s účinkujícími zazpívali píseň „Nám 
nám narodil se…“

10. ledna 2015
V našem kostele vystoupilo Smyčcové kvarteto ZUŠ Hodonín a mužský 
pěvecký sbor z Mutěnic. Návštěvníci vyslechli populární melodie a tra-
diční i méně známé koledy.

29. prosince 2015
Vánoční strom před obecní úřad je již po několik let vždy darován někte-
rými občany. Strom byl rozsvícen v 17:00 hodin, prostor před obecním 
úřadem byl dobře ozvučen. Zpíval  místní mladý ženský sbor, sourozenci 
Vrbovi zahráli na hudební nástroje. Přítomní se zahřáli od vinařů „svařá-
kem“ a obdrželi od spolku Přátel perníčky i s cukrovými kuličkami a děti 
měly radost z prskavek. Návštěvníci setrvali v družné pohodě.

18. prosince 2016
Obecní úřad, Přátelé dobré zábavy a Spolek Terezínských vinařů při-
pravili pro občany tradiční zpívání u vánočního stromu v neděli od 16:00 
hodin. K spoluobčanům promluvil starosta obce, místní ženský sbor za-
zpíval koledy ,sourozenci Vrbovi zahráli na hudební nástroje a vánoční 
koledy zazpívaly také i ty nejmenší děti. Vinaři opět podávali „svařák“, 
místní včelař Zdeněk Burian podával svou medovinu a likér. Spolužáci 
ročníku 1948 napekli a rozdávali „zelňáky“ a všichni obdrželi medové 
perníčky, které napekla hospoda u Fridrichů a členové spolku Přátel je 

TEREZÍNSKÝ ADVENT
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ozdobili cukrovou polevou .V průběhu tohoto předvánočního setkání 
bylo i první vydatnější sněžení cca 5 cm.

8. ledna 2017
Za mrazivého počasí, kdy teplota dosáhla -10 stupňů Celsia, byl v na-
šem kostele novoroční koncert. Přibližně stovka návštěvníků uslyšela 
hrát na varhany různé skladby od „Pastorel až po Tedeum“. Na varhany 
hrál Patrik Buchta z Biskupského gymnázia v Brně. Koncert doplnil také 
ILLEGAL STR ENG Guartet z Brna, které zahrálo všechny vánoční písně. 
Účinkující za velmi pěkné vystoupení byli odměněni bouřlivým potles-
kem a kyticí od starosty obce.

10. prosince 2017
Na druhou Adventní neděli se před obecním úřadem u rozsvíceného vá-
nočního stromu sešli naši občané, aby se tak tradičně navodili na vánoč-
ní atmosféru. Prostor byl dobře osvětlen i ozvučen, Ludmila Esterková 
pronesla úvodní slovo a občany pozdravil starosta obce. Naše nejmenší 
děti zazpívaly vánoční písně, které s nimi nacvičila paní Ludmila Skopa-
lová, Vojta Vrba pěkně zahrál na flétnu a pěkně zazpíval mladý ženský 
sbor. Místní včelař zase všem naléval medovinu, vinaři svoje svařené 
víno, obec kávu a „silný“čaj. Přátelé předali všem malé dárky - dřevě-
né hvězdičky a prskavky. Všichni se dobře bavili se známými, sousedy  
i s těmi, kteří se do obce přistěhovali.

Jaroslav Němec - z kroniky obce

TEREZÍNSKÝ ADVENT

MÍSTNÍ STATISTIKA, ČÍSLA - KRONIKA OBCE
ke dni 1.1.2018 bylo v obci celkem 400 obyvatel

Obyvatelé dle věku:
Věk Počet Chl/M D/Ž
0 - 10 let 38 23 15
11 - 20 let 30 17 13
21 - 30 let 58 25 33
31 - 40 let 52 24 28
41 - 50 let 66 33 33
51 - 60 let 53 29 24
61 - 70 let 53 37 16
71 - 80 let 28 12 16
81 - 90 let 19 5 14
91 - 100 let 2 0 2
101 - více let 1 0 1
Celkem: 400 205 195

Přihlášení obyvatelé:
čp. 166 – 2, čp. 104 – 1, čp. 102 – 6, čp. 109 – 1, čp. 97 – 1, čp. 41 – 1 
Celkem 12 obyvatel.

Odhlášení obyvatelé:  
čp. 136 - 1, čp. 104 - 2, čp. 100 - 1 , čp. 153 – 1 , čp. 122 – 1, čp. 35 – 2,
čp. 27 – 2
Celkem  10 obyvatel.

V obci žije dlouhodobě několik občanů, kteří nejsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu. Na ohlašovně Obecního úřadu je evidováno 21 osob, kteří 
jsou započítáni do stavu obyvatel. Obec přidělila stavbám 166 čísel po-
pisných, z toho je 133 staveb obydlených.
Neobydlené domy: čp. 3, 13, 18, 34, 36, 38, 44, 58, 60, 65, 72, 78, 80, 
83, 86, 88, 90, 101, 105, 117, 122,
čp. 23, 53, 71 zbourány (Herzánová St., Valentová L., Lukáš-pekařství).
Neobydlené domy - ostatní stavby: čp. 46 - muzeum, 56 - kadeřnictví,  
91 - technické služby, 132 - potraviny, 133 - hospoda, 154 - objekty  
Blanář (bývalé JZD), 158 – bývalý KD, 161 - autoservis, 164 - penzion Šohaj

Jaroslav Němec – kronikář obce

MÍSTNÍ STATISTIKA
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Terezínská dostihová líheň. Xaverovští plnokrevníci patří ke špičce 
v dostihovém sportu u nás. Kdo však ví, že jejich odchov začíná na far-
mě xaverovské stáje plnokrevných hříbat v Terezíně? Farma patří v roce 
1992 k nejlepším v celé České republice a každoročně tu odchovají na 
třicet hříbat.

Poléčili seniory. Při příležitosti Roku seniorů si v Terezíně 30. listopadu 
1999 starší terezínští občané mohli zlepšit svou kondici zdravotními pří-
stroji, jež na bázi impulzního magnetického pole napomáhají regeneraci 
buněk v lidském organismu. Během dvou dnů se v zasedací místnosti 
obecního úřadu vystřídalo sedmdesát ze sto dvaceti terezínských dů-
chodců, kteří si procedury velmi pochvalovali.

Bioplynka? Ne říkají lidé. Jak má někde vyrůst bioplynka, hned se lidé 
bouří. Tak tomu bude i v Terezíně. Bude to páchnout a smrdí to, shodují 
se místní a takové zařízení nechtějí i přesto, že stavba stanice by mohla 
přinést do obecní pokladny peníze. Obec by tímto přínosem mohla spla-
tit část milionových dluhů, které činí několikanásobek ročního rozpočtu 
obce. Proti investorovi stojí několik faktorů nezávislých na vůli místních, 
kvůli kterým se záměr stejně neuskuteční.

Jaroslav Němec - kronikář

Z jiných záznamů

Terezínský dialog. V této malé obci se 19. listopadu 1975 uskutečnila 
slavnostní členská schůze MO ČSŽ. Členkám byly předány nové 
průkazy a rovněž byl odsouhlasen hodnotný závazek organizace na 
odpracování brigádnických hodin v obci. Celá akce měla důstojný průběh  
a potvrdila to i celková účast a diskuse. Skupina žen z Ratiškovic svým 
programem přispěla ke zdárnému průběhu schůze.

Vyznání životu. V  rámci 33 výročí osvobození  obcí v okrese (1978) například 
v Terezíně bylo národopisné odpoledne, v průběhu něhož účinkovalo 
více než 80 dětí a dospělých. Velký ohlas u terezínské veřejnosti vzbudilo 
vystoupení dětského národopisného souboru ZDŠ a dvou cimbálových 
muzik JZD  Sovětské armády a Sboru pro občanské záležitosti.
Družstevníci budují. V Terezíně v říjnu 1979 byla uvedena do provozu 
stáj pro výkrm 672 kusů vepřového žíru v hodnotě více než 1,5 mil.korun. 
Ekonomický efekt tohoto projektu plyne jak z hospodárného způsobu 
krmení, tak i z maximální úspory pracovních sil. Krmivo je připravováno 
v míchacím agregátu a čerpáno potrubím do žlabů. Tímto způsobem 
je ušetřeno 10 dkg jádra na 1 kg přírůstku proti suchému krmení, což 
představuje roční úsporu 26 tun jádra.

Pro rozvoj vesnice. Kulturní dům v malé a upravené obci Terezín se stal 
24. listopadu 1979 místem pro důležité jednání Redakce Zemědělských 
novin, jejich příloha Družstevní beseda ve spolupráci s ministerstvem 
zemědělství a výživy ČSR,  uspořádaly besedu na téma: Podíl jednotných 
zemědělských družstev na rozvoji kulturně výchovné a zájmové činnosti 
v podmínkách vesnice. Vystoupily také krojované soubory, děti ze ZŠ  
a folklorní soubor SSM Zavádka z Čejkovic. Celá beseda v terezínském 
kulturním domě splnila svůj účel a účastníkům se líbila i výstavka 
dětských kreseb a rukodělných prací místních družstevnic.

Zlodějíček vykradl kostel. Po rozbití okna se dostal do římskokatolického 
kostela v roce 1991 v obci Terezín zlodějíček, který zde odcizil monstranci, 
cibulerium, kříž, kalich, paténu a obětní misku, vše ze žlutého kovu. Dále 
odcizil sošku Sv.Josefa vyrobenou ze dřeva o výšce 70 cm. Jednáním 
pachatele vznikla škoda ve výši 30 000 Kčs. Po věcech a pachateli se pátrá.

KRONIKA
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

60 let / Leblochová Věra, 
Jeřábková Eva, Žilková Eliška
65 let / Valentová Jarmila, Hanák 
Antonín, Hoša Miroslav, Dufková 
Věra, Hanáková Ladislava 
70 let / Klíma Jaroslav, Němcová 
Věra, Němec Jaroslav, Hrnčíř 
Miroslav, Navrátilová Zdenka, 
Bravencová Anežka,  Klímová 
Jarmila
75 let / Fridrichová Marie, 
Bravencová Františka
80 let / Skopalová Ludmila, 
Bízová Marie, Perná Marie
81 let / Hradilová Josefa, Knápek 
František, Skopal Pavel, Kuchař 
František
82 let / Trlidová Štěpánka
83 let / Vykydal Josef

84 let / Hoša Antonín, Opršalová 
Zdenka
85 let / Jeřábková Františka, 
Studýnková Marie
86 let / Zaviačičová Ludmila, 
Mayerová Marie, Hradil Josef
87 let / Horychová Marie
88 let / Prachařová Anna, 
Valentová Božena, Trnková 
Božena
90 let / Ambrosová Františka
91 let / Dufková Růžena, Hošová 
Marie
93 let / Bravencová Františka
102 let / Bravencová Barbora

Všem blahopřejeme a přejeme 
pevné zdraví do dalších let.

V krátkém přehledu uvádíme ty, kteří v letošním roce oslavili své 60, 65, 
70, 75, 80 narozeniny. Jubilanty starší 80. let uvádíme všechny.

Skopalová Štěpánka ročník 1925 zemřela 8. 3. 2018
Němcová Františka ročník 1930 zemřela 7. 4. 2018
Bíza František  ročník 1931 zemřel 30. 5. 2018
Grietsch Milán  ročník 1932 zemřel 23. 7. 2018
Ryška Vladimír ročník 1942 zemřel 12. 9. 2018

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

Tereza Valová  29. 3. 2018
Amálie Hanáková 1. 5. 2018

DĚTEM
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Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšo-
vána i v další dny spjaté s moravskou historií: 28. března si připomí-
náme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose 
Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, 
ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Že-
rotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného 
též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si připo-
mínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také svatořečení 
velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou 
výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým 
z významných rodáků.

MORAVSKÁ VLAJKAMORAVSKÁ VLAJKA

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla 
událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši 
zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude na naší 
radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská  vlajka je v současnosti 
také vnímána jako symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího 
duchovního a společenského života. 

HISTORIE MORAVSKÉ VLAJKY
Zemské barvy a znak Moravy, 1900
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky 
vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kte-
rých se od počátku 19. století používalo k výzdo-
bě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. 
Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy 
poslanci Moravského zemského sněmu schváli-
li 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se 
definuje zemský znak a zemské barvy: „Země mo-
ravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v 
poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a 
červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena 
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, 
spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. stole-
tí, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která 
sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv 
události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme 
o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

Současná podoba moravské vlajky
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění pomě-
rů po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské 
vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – 
šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu 
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta 
si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň zís-
kala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala 
se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky součas-
nosti.
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AKCE V KNIHOVNĚ

V letošním roce se v knihovně uskutečnilo hned několik akcí. Tou největ-
ší a nejoblíbenější byla opět Noc s Andersenem, tentokrát s Rychlými 
Šípy a pejskem a kočičkou. 
V letošním roce je 80. výročí prvního vydání Rychlých šípů od Jaroslava 
Foglara. Na tuto noc se knihovna proměnila ve Stínadla a z dětí se staly 
Vontové a dobrodružství mohlo začít. Některé děti přišly v kostýmu např. 
duch Jana Tleskače, který straší ve Stínadlech nebo Široko. Děti byly 
rozděleny do tří vontských klubů. 
1. Klub žlutého květu. 
2. Klub Jana Tleskače.
3. Klub Velkého Vonta

Začátek večera byl zpestřen bojovou hrou tzv. Ulčovky, jejímž cílem bylo 
vyluštit tajenku se známým citátem Jaroslava Foglara: „Přátelství - to nej-
cennější, co člověk může získat.“ A také děti lovily Bobříka odvahy. 
Následovala prezentace s poznáváním zvířecích stop a bestiář zvířat, 
které nad ostatními vynikají svým vzhledem nebo vlastnostmi. Děti se do-
zvěděly zajímavé informace a obrázky těchto zvířat si mohly vymalovat. 
S největším ohlasem se setkalo vymýšlení vlastní klubové písně (s té-
matikou Vontů a Rychlých šípů), kterou pak každý klub zpíval ostatním 
účastníkům noci. Složené písně se velmi povedly a při vymýšlení byla 
velká legrace. Následovalo hraní klasických klubových her jako je Sul-
tán, malá kočička, židličky, skládání sirek se zavázanýma očima, ježek 
v kleci, bobřík navigace…
Malí Vontové se také dozvěděli, co dělat když se ztratí v přírodě, jak se 
zorientovat, nezpanikařit a jak si zavolat pomoc. A také co je to KPZ a 
co byla mě správná krabička poslední záchrany obsahovat. Vyplňovali 
jsme také kvízy a vyprávění o Pejskovi a kočičce a jak pekli dort a umý-
vali podlahu. 
Samozřejmě došlo na hraní oblíbené hry městečko Palermo za svitu lam-
pičky a půlnočního závodu ve spacáku. Během večera jsme si předčítali 
z Rychlých šípů a sledovali seriál. 
Spát jsme odcházeli až před třetí hodinou ranní a druhý den jsme pokra-
čovali hraním her a tancem. 
Tímto bych ráda upozornila zájemce o Noc s Andersenem 2019, že od 
prosince je možné se registrovat a to přímo v knihovně nebo na kon-
taktní email. Další pohádková noc se ponese v duchu indiánském, kdo 
bude chtít, může přijít i v kostýmu. Pro bližší informace se ptejte přímo 
v knihovně nebo sledujte stránky knihovny. 

Pokud máte doma nějakou bílou plachtu či plátno větších rozměrů, mů-
žete udělat dobrý skutek a věnovat látku na Noc s Andersenem 2019. 
Případným dárcům děkuji. 
Dále v knihovně proběhly akce:
 - Základy bylinného léčitelství aneb vesmírná síla bylin – 
  o světě živých organismů a účincích na naše tělo.
 - Pasování prvňáčků na čtenáře
 - Deskové hry v knihovně
 - Počteníčko s babičkou
Knihovna dále nabízí klasické knihovní služby, audioknihy, meziknihovní 
výpůjční službu – pokud máte zájem o konkrétní titul je možné objednat 
z jakékoliv knihovny. 
Na rok 2019 plánujeme soutěž o Nejlepšího čtenáře, Noc s Andersenem, 
Pasování prvňáčků na čtenáře a další. Pro aktuální informace sledujte 
webové stránky knihovny nebo nástěnku před knihovnou. 

Krupicová Marie - knihovnice

AKCE V KNIHOVNĚ
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PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY

PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY, Z. S. – PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2018

Jako i předešlý rok, tak i letos jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky. 
Byli jsme součástí skupinek, které vybírali a následně jsme připravili ob-
čerstvení pro koledníky. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí 
v České republice, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Výtěžek sbír-
ky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným. Úspěch celé sbírky závisí na 
aktivitě tisící lidí ve všech koutech republiky a taktéž na štědrosti lidí. 
Jsme potěšeni, že jsme se mohli zapojit a být součástí tak velkorysé-
ho projektu. Nesmíme ani zapomenout poděkovat občanům Terezína za 
jejich štědrost. I když jsme malá obec o málo obyvatelích, na těchto 
akcích se ukáže, jak velké srdce máme. 
Druhou akcí, na kterou se všichni těšili, byl Masopustní průvod. Letos 
byl velmi brzy, ale i tak jsme byli potěšeni, kolik masek se sešlo. Navíc 
již druhým rokem se k nám připojili přátelé z Ústí nad Labem. Dokonce 
si přivezli i své masky. Byli jsme opět vřele přivítáni a pohoštěni. Bylo 
hezké vidět, jak nás někteří vyhlížejí a čekají na průvod. Z toho máme  
i my radost, když vidíme, že lidi těší, že tyto tradice i nadále pokračují  
a snad jen tak nezaniknou. Poděkování patří i za štědré finanční příspěv-
ky, které jsme použili na zajištění dalších akcí.
V březnu na svátek Sv. Josefa se uskutečnil Košt rolád a likérů. Do 
této akce se mohl zapojit každý, kdo chtěl. Sešly se rolády sladké, sla-
né, masové, ovocné, sýrové a likéry také nezůstaly pozadu. Přinesli 
jste ořechovky, višňovky, medovinu, zázvorovici a další. Rolády a likéry, 
které dostaly nejvíce hlasů, byly odměněny malým dárkem. Ale podle 
řečí bylo dobré všechno. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a přinesli 
ochutnat své výrobky. Abyste měli více času na přípravu, tak Vám již nyní 
prozradím téma příštího koštu a tím budou sušenky a možná k tomu ještě 
něco vymyslíme.
Dětský karneval většinou vychází na období, kdy všechny skolí něja-
ká viróza. Už jsme mysleli, že karneval nebude, ale nakonec byl. Sice 
musel být v náhradním termínu, ale to nemění nic na tom, že si ho děti 
užili. Opět bylo k vidění rozmanité masky. Děti se vydováděly při různých 
hrách a plnění úkolů. Za to je čekala na konci malá odměna. 
Z toho důvodu, že karneval se uskutečnil až v měsíci dubnu, tak jsme 
následující dvě akce, které každý rok pořádáme, spojili v jednu. Pálení 
čarodějnic se odehrálo v duchu her a plnění úkolů. Děti šly stezkou 
k rybníčku a po cestě měly nachystané různé nástrahy a úkoly. Za odmě-

PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY

nu si nakonec opekly špekáčky a nechyběla ani sladká odměna.
V červnu jsme se již začali připravovat na největší a nejnáročnější akci. 
Tou byly hody, které se sice letos musely obejít bez stárků, ale i tak se 
povedly. Chasa nám odrůstá a další generace je ještě hodně mladá, 
tak budeme rádi, pokud se zapojí více i těch, kdo již dětmi nejsou. To 
jsme vyzkoušeli hned na zvaní. Chasa vytvořila jednu skupinku a druhá 
skupinka byli ženáči. Myslím, že i tato varianta se moc líbila. A my jsme 
si to taky užili. Vždyť dříve byl kroj každodenní součástí života. Nejvíce 
jsme potěšili tetičky, které nám do spolku věnovaly sukně a zástěry. Bylo 
vidět, že mají radost z toho, že tyto nádherné a ručně dělané věci dělají 
radost i dnes a neleží někde nečinně a bez užitku. Chasa již tradičně 
odjela po zvaní na hody do Kobylí. To jsou jediné hody, kam jede z Te-
rezína nejvíce mladých. Je to škoda, ale čas letí, a spousta mladých se 
již vdalo, odstěhovalo a ti co by je mohli zastoupit, jsou ještě ve věku, 
kdy musí chvíli počkat. Proto jsme měli obavy, že se nesejde dost lidí, 
aby se mohlo jet pro máj. Nakonec to vyšlo a týden před hody se vyra-
zilo. Poděkování patří hlavně Radkovi Hošovi, který jako roky předešlé 
zajistil traktor. Máj se podařilo vybrat hned napoprvé, k tomu malá májka 
a s veselou se jelo domů. Tam ji chasa ještě ten den očistila a připravila 
na hody. Letošní hody byly sice opět bez stárkovského páru, ale vše se 
vydařilo i tak. Počasí vyšlo až na chladnější noci. Letos jsme se navíc 
rozhodli, pro zkrácenou nedělní zábavu. Je to sice netradiční, ale po 
těch třech dnech je každý unavený a v neděli večer už moc lidí nechodí. 
Jako v loňském roce hrála dechová hudba Hornobojani, která hrála do 
20 hodin. Mladí ještě stihli jet „přes pole“ do Brumovic. Všechny potěšilo, 
kolik krojovaných se sešlo v průvodě. Sice bylo hodně přespolních, ale 
i to je na tom pěkné, že přijedou známí a rodina na návštěvu na hody  
a ještě jdou do průvodu. Podle reakcí se letošní hody moc vydařily a za 
to patří poděkování jak organizátorům, všem co pomáhali, tak i všem, 
kteří přispěli  svými příspěvky, nebo přímo návštěvou akce.
Během prázdnin jsme načerpali síly i nové nápady a první akcí bylo sá-
zení lípy a drakiáda. Lípa byla vysazena za obecním úřadem k výročí 
100 let od založení republiky. Na to jak byl krásně slunečný podzim, tak 
zrovna v neděli, kdy se měla sadit lípa, tak se počasí moc nevyvedlo. 
Byla zima a foukal ostrý vítr. Což ale bylo na druhou stranu dobře, pro-
tože v to samé odpoledne se uskutečnila i drakiáda. Po prohlídce foto-
grafií z let vzniku 1. republiky, se kdo chtěl, zahřál teplým čajem, nebo 
likéry, které nám zbyly z koštu rolád a likérů. Na chuť přišly i zabijačkové 
speciality. Děti si mezitím v knihovně vytvořily papírové draky a pak se 
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vydaly za obecní úřad pouštět ty své, které si přinesly. Konečně po dlou-
hé době foukal vítr, tak jsme mohli vidět kolem 25 draků, jak poletovaly 
ve vzduchu. 
Další akcí věnovanou událostem spojených s nabytím svobody byl lam-
pionový průvod, který se konal 17. listopadu. Průvod vyšel od kapliček 
a byl zakončen malým ohňostrojem.
Poslední akcí v tomto roce bylo „adventní posezení“, na které se podíleli 
Přátelé spolu s vinaři, včelaři a obecním úřadem, který poskytl zázemí. 
Nejprve se rozsvítil obecní strom a nově instalovaný betlém. Poté se 
všichni přesunuli na obecní úřad, kde byl nachystán bohatý program. 
Byly zde k vidění i následnému zakoupení vánoční dekorace, své 
výrobky prezentovali i z Diakonie Betlém. Mohli jste ochutnat pár vzorků 
vánočního cukroví a k tomu si dát teplou i studenou medovinu. Pro ty, 
kteří stáli venku, přichystali vinaři již tradiční svařák. Paní knihovnice 
měla nachystané čtení v knihovně a také jsme mohli vidět vystoupení 
dětí, které s nimi nacvičili Maruška Linerová a paní Ludmila Skopalová.

!!! Přátelé si pro Vás přichystali i malý dárek ve formě perníčku a malého 
plánovacího kalendáře. Jak už to ale bývá, tak se vše nevydaří, jak si 
člověk plánuje. Tiskárna nám natiskla na kalendář ne na rok 2019, ale 
rok 2020. Proto máte ve zpravodaji vložený nový kalendář s rokem 2019. 
Ten co jste dostali s perníčkem a jsou na něm děti, si můžete schovat na 
další rok. A aby se to nepletlo, tak je na tom novém natisknuta jiná fotka. 
Děkujeme za pochopení, ale všichni jsme jenom lidi. Paní v tiskárně se 
mi moc omlouvala, ale když se nestalo nic horšího, tak přece o nic nejde. 
Řekla jsem jí, ať si z toho nedělá těžkou hlavu. !!!

Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům i příznivcům spolku za 
čas a námahu, kterou věnovali přípravě a organizaci akcí pořádaných 
v tomto roce. Dále patří poděkování i všem, kteří nás podporují a na akce 
přijdou a v neposlední řadě se jim akce líbí. 
Jménem spolku bych všem chtěla popřát radostné svátky a do nového 
roku hodně zdraví, štěstí a splněných přání

Ludmila Esterková
Předsedkyně spolku Přátelé dobré zábavy, z.s.

PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY FOTODOKUMENTACEFOTODOKUMENTACE

Masopustní průvod

Masopust

Košt rolád
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FOTODOKUMENTACE

Dětský karneval

Pálení čarodějnic

Hody 2018 - stavění máje

FOTODOKUMENTACE

Lampionový průvod

Hody 2018

Sázení lípy

Drakiáda
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FOTODOKUMENTACE

Adventní posezení Spolek Terezínských vinařů, z.s.
13. 1. 2018 se konal v prostorách kulturního domu v Krumvíři Společen-
ský večer. Vinařům, jejich manželkám a přátelům hrála k poslechu a tanci 
dechová muzika Taburčanka z Dambořic. O doprovodný program se po-
staral mladý taneční pár ze Šardic, který předvedl latinskoamerické tance. 
Neodmyslitelnou součástí večera byla bohatá tombola, ve které se sešlo 
přes 200 cen. Mezi těmi hodnotnějšími nechyběla nerez nádoba na víno, 
sele, čerpadlo a další. Všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu akce, 
sponzorům a účinkujícím děkujeme.
V pátek 27. 4. 2018 uspořádal spolek vinařů exkurzi do vinařství Spielberg, 
které se stalo vinařstvím roku 2017. Po představení výrobních prostor a 
ochutnávce mladých vín nás sklepmistr vinařství uvedl do salonku, kde se 
po občerstvení, výborném guláši, konala hlavní degustace. Ochutnali jsme 
13 vzorků, převážně ročníků 2015, 2016, 2017, ale i Frankovka r. 2013 a 
sekt Crémant de Spielberg r.2012. 
Poslední víkend v červnu se konal Den otevřených sklepů. Návštěvníci 
ochutnávali připravené vzorky vín za doprovodu mužského pěveckého sbo-
ru z Hovoran, nechyběla vždy skvělá cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic. 
Po zahájení a pěveckém vystoupení vinařů akci navštívil sv. Martin, patron 
vinařů, který požehnal vínu i příští úrodě, a poté popřál všem příjemnou 
zábavu. Večerní posezení zpestřila ohňová show, a soutěž natahování koš-
téřem o ceny. Díky patří všem, kdo akci připravovali - vinařům, spolku PDZ, 
obecnímu úřadu, mladým i starším a všem kteří se zúčastnili a bavili se.
Letošní úroda byla k vinařům štědrá. Po loňských jarních mrazících, kdy 
v některých případech umrzla většina úrody, si vinice odpočaly a nasadily 
na velmi bohatou sklizeň. Radost kazila snad jen výkupní cena hroznů, kte-
rá hlavně u modrých odrůd klesla pod hranici rentability. Určujícím faktorem 
pro kvalitu vína bylo na jednu stranu velké množství slunných dnů, které po-
sunuly sklizeň až o 3 týdny dopředu, ale i všudypřítomné sucho. Vinná réva 
je sice vůči nedostatku vody odolná, ale vše má své hranice. Dlouhodobě 
podprůměrný úhrn srážek dal zabrat hlavně mladým sazenicím, které ještě 
nemají vybudovaný hlubší kořenový systém. Přes tyto vlivy se řadí letošní 
ročník, i díky příznivému počasí v době sklizně, k těm lepším.    
Ochutnávka letošního mladého vína se konala v penzionu U Tomčalů. Panu 
majiteli a personálu tímto děkuji za přípravu prostor a svatomartinského 
menu.
Dne 26. 1. 2019 se bude konat v kulturním domě v Krumvíři Společenský 
večer. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Za Spolek Terezínských vinařů
Vítězslav Vrba

SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ
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SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ

Exkurze Vítězslav Spielberg

Otevřené sklepy

SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ

Ples
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EKOLAMP

NEVÍTE, KAM S NÍ? POMŮŽE VÁM NOVÁ APLIKACE

V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů 
světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické 
a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či 
LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? 
Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžné-
ho odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému 
obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc 
se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, 
ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, 
kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní 
aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP. 
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, 
supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou 
umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mo-
bilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. 
Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis 
jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. 

   

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do malé sběrné 
nádoby, která je umístěna na obecním úřadě.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr svě-
telných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který 
v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a 
plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou 
recyklaci. Díky tomu ušetří obce finanční prostředky, které bychom jinak 
museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na 
www.ekolamp.cz.

QR kód iOS  QR kód Android

ZAPOJTE SE DO
NEPETUJ! 

JE ČAS SE ZAMYSLET! 

Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?
Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz 
odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme partnerem ekologické 
kampaně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví 
a zároveň měnit myšlení lidí kolem nás. Například tím, že si zakoupíte 
lahev na více použití, nebo samotnou PET lahev několikrát naplníte. 
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj, 
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít pří-
kladem svému okolí. Poté je možné na webu www.nepetuj.cz etiketu 
zaregistrovat a soutěžit o ceny. Při registraci je možné zapsat i počet 
naplnění lahve. Díky tomu budeme schopni světu říci, kolik jste vy, naši 
občané, ušetřili PET lahví. 
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet 
globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete 
registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů kam-
paně #Nepetuj. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz. 
Chcete se zasmát?
Na YouTube v rámci pořadu MOJE ODPADKY můžete shlédnout klipy 
ke kampani #Nepetuj. Najdete tam např. upravenou verzi písničky Kde 
pak ty ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta, předělané Despacito aj.

www.nepetuj.cz
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Vedoucí CHPS Šardice BC. Helena Špérová
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŠARDICE

Rádi bychom vás informovali o pečovatelské službě a změnách v roce 2019. 
Jsme terénní sociální služba, která od roku 2019 bude pomáhat lidem neo-
mezeně věkem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Kde všude pomáháme?
Jezdíme do domácnosti k uživatelům, do 7 obcí:
Strážovice, Stavěšice, Šardice, Hovorany,
Čejč, Terezín, Karlín 
Provozní doba od 2019
Kancelář: po – pá 8:00 – 12:00
Terén: po – ne 7:00 – 20:00
Kontakt:
CHPS Šardice
Šardice 5, 696 13
Tel: 733 755 880, 736 529 355
e-mail: domovinka.sardice@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz  - zde najdete dalších 14 služeb, které se vě-
nují ohroženým skupinám v našem regionu.
Jak můžeme pomoci?
Nejčastěji se setkáváme se situací, kdy člověka pustí z nemocnice, nezvlá-
dá péči o sebe a má zdravotní problémy. Buď nemá blízko rodinu, která by 
pomohla, nebo rodina je zaměstnaná a potřebuje zajistit pomoc po dobu, 
kdy je v zaměstnání.
 - Na základě sociálního šetření, domluvíme rozsah pomoci a četnost
 - Rozsah a péče se může kdykoliv změnit podle potřeb uživatele
 - Pomůžeme vyřídit příspěvek na péči, ze kterého se hradí pečova- 
  telská služba (vyhláška 505/2006 Sb.)
 - Pomůžeme zajistit a kontaktovat další návazné služby – ošetřovatel- 
  ská péče, odlehčovací služby, obvodní lékař.
 - Půjčujeme kompenzační pomůcky – polohovací postele, invalidní 
  vozíky, chodítka, wc křesla
Služební automobily
Pro naši v práci v terénu, je velmi důležité, abychom se dostali k uživate-
lům včas mít spolehlivé služební automobily. Před dvěma lety bylo potřeba 
zakoupit služební vůz na pokrytí služeb převážně v obcích – Čejč, Terezín, 
Karlín, vypomáhá i v Hovoranech. S finanční podporou obecních úřadů, 
sponzorů a tříkrálové sbírky jsme zakoupily automobil Hyundai IX20. 

DOMOVIKA ŠARDICE

Na pokrytí poptávky a zajištění péče ve všech 7 obcích bylo potřeba zakou-
pit ještě jeden služební automobil. Službu jsme zajišťovali s půjčeným auto-
mobilem Oblastní charity Hodonín. Nedávno bylo zakoupeno nové služební 
auto Renault clio opět díky podpoře obcí Šardice, Stavěšice, sponzorům a 
nadacím.
Peníze na služební automobil 
Sledujeme výzvy z různých nadací a grantů, žádali jsme celkem 3 nadace. 
U dvou čekáme na vyjádření a z třetího nám přišla odpověď, že nás vybraly 
do programu:
 - ČSOB pomáhá regionům -   od 6.12 2018 do 6.1.2019 na stránkách 
www.csobpomaharegionum.cz bude zveřejněno video o naší službě a lidé 
budou moci finančně přispívat. Čím víc přispěje veřejnost, tím více přispěje 
banka. Prosíme o podporu od Vás občanů.
 - Oslovuje i sponzory, více budeme vědět na konci roku 2018.

Poděkování
Děkuji všem obecním úřadům za dobrou spolupráci i vzájemnou komunika-
ci. Máme společnou snahu, aby bylo dobře postaráno o lidi, kteří by bez cizí 
pomoci nemohli zůstat ve svém domově a obci. Děkujeme i všem drobným 
sponzorům za podporu.
Je těžké naši práci prezentovat, protože ji děláme v soukromí našich uživa-
telů a je logické, že se málo kdo proaktivně zajímá o problematiku domácí 
péče. Naší největší odměnou jsou spokojení uživatelé, kterým bylo dopřáno 
žít co nejdéle tam, kde se cítí nejlíp. Za období 10 let pečovatelská služba 

uzavřela 560 smluv s uživateli ze 7 obcí. O ně-
které lidi se staráme několik let nepřetržitě.

Tento tým zajišťuje pomoc lidem v 7 obcích. Do-
hromady 4 úvazky v přímé péči a 0,5 úvazku 
v nepřímé péči. Od roku 2019 bude navýšen 
úvazek o 0,5 v přímé péči pro zastupitelnost  
o víkendech.

Upozornění pro seniory a jejich rodiny!
V našem regionu se pohybuje osoba, která nabízí pomoc převážně 
osamělým seniorům. Zpočátku je milá, vstřícná a po získání důvěry 
s lidmi začíná manipulovat. Pak dochází k případům, kdy jsou tito 
senioři domnělou pečovatelkou okradeni.

DOMOVIKA ŠARDICE
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DĚTEM LIDOVÁ PRANOSTIKA

Lidové pranostiky, vytvořili naši předci  
pozorováním přírody. Je určitě zají-
mavé sledovat, jak se pranostiky plní 
a do jaké míry se mění chod přírod-
ních zákonů jak během času na naší 
planetě, tak i v důsledku změn způ-
sobených lidskou činností.

24. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, 
 bude krásné počasí na žně.
24. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
25.  Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
25.  Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
25.  Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.
26.  Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26.  Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
26.  Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, 
 víno před zkázou jistou se chvěje.
28.  Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, 
 zvednou se příští léto brambory.
31.  Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého 
 vína se nadíti.

Vánoce plné klidu, tolerance a radosti, 
detem bohatého Ježíška, všem radost 
a pohodu a po celý rok 2019 a všechno 
dobré prejí zastupitelé a zamestnanci obce.

PF 2019
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PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE

Všem, kdo přispěli do Terezínského 
zpravodaje svými příspěvky, děkujeme.

Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním svého 
jména v příštích vydáních zpravodaje, nechť to oznámí na 
Obecním úřadě. 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
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