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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Terezínských listů
srdečně Vás zdravím v těchto krásných jarních dnech.
Zima je definitivně pryč a před námi jsou jarní měsíce,
Velikonoce a s tímto obdobím spojený jarní úklid. Jaro
přichází a nezadržitelně probouzí přírodu, vzduch po ránu
začíná překrásně vonět, nádherné období se blíží a to je
mimo jiné ten správný čas na procházku i na jarní úklid
kolem našich domů, zahrádek, hřišť a podobně. Blížící se
velikonoce, jsou vždy první neděli následující po prvním
jarním úplňku. Prodloužený velikonoční víkend letos připadá
na sobotu 7. 4. až pondělí 9. 4. 2012 a naši školáci mají
velikonoční prázdniny již od čtvrtka 5. 4. 2012. Proto všem
našim občanům i našim čtenářům si dovoluji popřát za Obec
Terezín netradičně, již v úvodu zpravodaje, krásné,
radostné, veselé a požehnané velikonoce plné pohody,
štěstí a radosti, strávené v kruhu přátel a rodiny,
v pohodě a ve zdraví.
Život obce dělají zejména dobré vztahy, pospolitost a
společenské akce. Zde bych chtěl vyzvednout dětský
karneval, jeho pěknou přípravu, která udělala také letos
radost velkému počtu dětí různých věkových kategorií a je
velmi dobře hodnocen i dospělými občany. Také
předvelikonoční akci, kterou zajistil spolek Přátelé dobré
zábavy. Poděkovat je třeba také těm, kteří myslí na okolí
obce. Zvláště panu Bravencovi staršímu, který přišel
se zájmem vyčistit okolí pomníku směrem na Krumvíř. Akce
proběhla rychle a úspěšně, za pomoci pana Karla Perného a
pana Luďka Hovězáka. Všem patří velký dík. Dále také
přetrvává myšlenka pana Františka Bízy, o obnově písma
na okolních křížích a pomnících. Bylo by velmi dobré

uspořádat také akci pro seniory. Vždyť seniorský věk
je životní období, kdy lidé mají více času, nemusejí pracovat
a starat se o zabezpečení rodiny, svých dětí, ale mohou se
bavit, cestovat a podělit se o své zážitky. Mohou také
předávat své bohaté zkušenosti mladší generaci nebo
se podílet na životě obce a toho bychom chtěli využít.
Dovědět se, co Vás trápí, co byste potřebovali, jaká máte
přání.
Vážení spoluobčané, v úvodním odstavci jsem záměrně
zmínil jarní úklid. Toto téma se probíralo také
na zastupitelstvu obce. Tímto Vás chci všechny požádat,
abyste k odkládání odpadu z vašich domácností používali jen
místa k uložení odpadu určená. Elektroniku můžete odložit
ve dvoře OÚ. Modré pytle používejte prosím jen na ukládání
papíru a ne k ukládání komunálního odpadu do dvora OÚ.
Do modrého kontejneru ukládáme papír – především karton,
ale samozřejmě i ostatní, který je vymezen na letáku,
vylepeném na každém kontejneru. Žádáme o trpělivost, když
jsou kontejnery plné. Vývoz kontejnerů je stanoven na 1x
za měsíc, aby nezatěžoval obecní rozpočet.
Za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50.000 Kč,
hříšníky ale tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá
k tomu mnohdy i nevšímavost lidí. Děkuji všem občanům,
kteří třídí odpad a chovají se k přírodě v našem okolí
ohleduplně. S příchodem jara se snažíme využít nabídku
úřadu práce, pro úpravy veřejné zeleně, které má naše obec
více než dost. Jako černá ruka státu budeme koordinovat ty,
jenž nám úřad práce pošle k výkonu těchto služeb.
Mokřad, který se vlivem povodní v červnu r.2010 zanesl
nánosy naplavené zeminy, sice byl vytěžen s tím,
že následná úprava bude zajištěna z fondu Solidarity, který

byl zřízen právě k likvidaci škod způsobenými přívalovými
dešti v roce 2010. Bohužel jde o dílo, které bylo vybudováno
v rámci dotací a na opětovnou revitalizaci nelze opětovně
žádat. Financování nákladů spojených s odstraněním
nánosů by byla možná v rámci pojistné události, neboť dílo
má být pojištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
Toto však provedeno nebylo především z důvodu, že se
nejedná o stavbu, ale pouze o změnu využití území a tudíž je
takové dílo nepojistitelné. Jakékoli náklady spojené
s utvářením vodní plochy a přilehlého okolí, bude tedy muset
financovat obec, nebo jiní dobrodinci či uživatelé.
Jde-li o rozšíření vodní hladiny, tady je situace také
patová, jelikož při žádosti o prodloužení územního
rozhodnutí, stavební úřad po jiných zkušenostech s naší
obcí, striktně vyžaduje opětovný souhlas všech dotčených
vlastníků na konkrétní záměr. Vzhledem k nejasným
majetkoprávním vztahům, je celý proces více, než složitý.
Bylo by zapotřebí přesvědčit určité vlastníky pozemků buď
k odprodeji pozemků, nebo minimálně k udělení souhlasu
výstavby vodní hladiny. Bohužel v dotčeném území se
nachází také pozemek, jehož vlastníka není možné dohledat.
I zde je možnost obrátit se na soud a podobné instituce.
Příprava celého projektu vyžaduje mnoho úsilí a především
času. Když pomineme potřebnou spoluúčast žadatele (obce)
na financování projektu, která je vzhledem k ekonomické
situaci v ČR rok od roku vyšší, dalším nedostatkem
je pracovní síla. V současné době nemá obec žádného
zaměstnance ani uvolněného (pro obec pracujícího)
zastupitele, který by se v rámci své pracovní náplně, mohl
zabývat také jinými činnostmi, které ne přímo souvisejí
s výkonem samosprávy. V případě, že by měl o tuto aktivitu
někdo ve vlastní režii zájem, budou mu poskytnuty veškeré

potřebné informace a podklady, aby mohl celý projekt
připravit k realizaci. V opačném případě, což bude nejspíše
pravděpodobnější, je třeba hledat jiné možnosti a lokality,
které by bylo možné pro zamýšlený záměr využít.
V lokalitě mokřadů u Terezína proběhlo místní šetření
se zástupci AOPK. Bylo konstatováno, že lokalita
se symbioticky utváří, a že udržitelnost projektu v rámci
dotačního titulu, z kterého byla celá akce budována, není
vázán účelově dobou udržitelnosti projektu. Taková
podmínka je pouze u projektů se stavebním povolením.
Zásah, který byl učiněn, tedy odstranění sedimentu vzniklého
po přívalovém dešti v červnu 2010 není v rozporu
s projektem. V severní části, kde je nádrž s větší vodní
plochou, bylo doporučeno vysadit ušlechtilé ryby
v redukovaném množství, aby nebyla narušena stabilita
a docházelo
k přirozenému
čištění
vodní
plochy.
Po velikonocích bude probíhat ještě jedno šetření
se zástupci AOPK, kteří se specializují na danou
problematiku a doporučí konkrétní řešení.
Upozorňujeme občany, že vlivem nedostatečných příjmů
obce a také v návaznosti na plnění doporučených úkonů
z ministerstva financí, dnem 30.4.2012 končí pracovní poměr
paní Ševelová – účetní obce. Účetnictví provádí externí firma
ve spolupráci s Jihomoravským krajem.
Úřední agenda bude vykonávána na dohodu o provedení
práce dle úředních hodin platných od 1.května 2012 Z
tohoto
důvodu
upřednostňujeme
komunikaci
v elektronické podobě.

Územní plán
Obec Terezín na základě usnesení zastupitelstva
a požadavku z řad občanů, požádala o zahájení změny
územního
plánu.
Dnem
6.4.2012
bylo
zahájeno
projednávání. Případný požadavek na další rozšíření změny
č. 1 ÚP je možné uplatnit nejpozději dne 7.5.2012. Žadatel
o změnu územního plánu, nese plně ke své tíži náklady se
změnou spojené.
Co bychom chtěli v obci realizovat, versus co se realizuje
Čáru přes rozpočet nám udělala přestavba bytů. Nic
není však tak jednoduché, jak se zdá. Ne každému se líbí
chodit na záchod přes prostor společné chodby s druhým
bytem. Technicky v porovnání s ekonomickými možnostmi
není také všechno možné. Tak z několika zájemců
o podnájem nebyl najednou nikdo. Rozdělit elektřinu, vodu,
vybudovat odpady a přívody vody do druhé bytové jednotky,
zajistit elektrospotřebiče do kuchyní a vůbec základní
vybavení je časově, finančně i technicky dost náročné.
Nakonec se však přeci jen, podařilo nájemce sehnat. Bylo
třeba nalézt kompromisy, což mělo za následek snížení ceny
pronájmu, další zásah do prostoru a jeho členění. Bylo třeba
zpracovat nové požárně - bezpečnostní řešení, požádat
stavební úřad a ministerstvo o schválení změny. Největším
problémem byly samozřejmě finance. Celkové náklady
na „zprovoznění“ bytů se šplhají do výše překračující částku
150.000,- korun. Nájem, který obec bude inkasovat, pokryje
zhruba polovinu těchto nákladů. Zbytek musí obec nalézt
ve svém rozpočtu. V úvahu je třeba také vzít to, že

se nevyplácí mzdy zaměstnancům a ti zatím dělají na dobré
slovo. To však nelze dělat neustále. Vzhledem
k ukončenému prac. poměru paní účetní, je třeba vyplatit
odstupné. Částka 50.000,- Kč se bude jen velmi obtížně
hledat. Odměna starosty, která není vyplácena již půl roku,
se opět přičítá k závazkům obce. Takový stav je velmi
nepříjemný, neboť už tak byl rozpočet značně napnutý.
Zvyšující se závazky vlivem neschopnosti jejich úhrady, činí
situaci opět značně komplikovanou. K tomu všemu nám bylo
oznámeno, že máme počítat s propadem daňových výnosů.
To znamená, že se nám příjmy snižují a výdaje rostou.
Rozdíl po hrubém odhadu činí cca 200.000,- kč. Kde je obec
vezme……???
Musíme si ale uvědomit, jak to funguje v České
republice. Lišíme se stylem hospodaření od většiny
evropských států, protože zde se nedělá to, co je potřeba,
ale dělá se to, na co jsou dotace. Hospodaření v jiných
státech Evropy je většinou v tomto smyslu: potřebujeme
opravit školu -> pokusíme se sehnat příspěvky, dotace
a ostatní potřebné finance. Hospodaření v ČR: jsou vypsané
dotace na opravu obecních úřadů -> opravíme tedy obecní
úřad.
V současné době obec zaujala k tomuto negativnímu
vývoji finančních prostředků konkrétní stanovisko. Závazky
obce nechce hradit pouze zvyšováním místních poplatků
a daní. O rozvoji obce by v tomto směru nešlo vůbec hovořit.
Proto, se zastupitelstvo obce rozhodlo založit Obecně
prospěšnou společnost. Ta bude mít možnost, na základě
své vlastní právní subjektivity, zajišťovat rozvoj obce, žádat
o dotace, provozovat místní veřejné sítě apod. Cílem je
zvýšit životní úroveň venkova, vytvořit obyvatelům obce

příjemné prostředí, zajistit služby a zvýšit rozpočet obce tím,
že pomůže s provozem. Tak obec ušetří prostředky, které
musela vždy vynakládat na úkor svého rozpočtu.
Stále se vede jednání k narovnání povodňové škody
z června 2010. Jedná se o zatrubnění otevřeného výkopu,
který vede za domem. Č.p. 110. S tím je spojena také
rekonstrukce kanalizace od hřiště po hospodu. Aby mohla
obec veškeré náklady uplatnit k náhradě, je zapotřebí
zhotovit kompletní projektovou dokumentaci, vyžádat
stavební povolení a akci zrealizovat do konce tohoto roku.
V opačném případě je opět bezpředmětné se do takové akce
pouštět, neboť není možné ji z obecního rozpočtu finančně
podpořit. Věříme však, že se nám podaří co možná nejvíce,
z vyčleněných cílů.
S přáním krásného jara

Antonín Hanák
Starosta obce

UPOZORNĚNÍ
Cechmistr řemesla kominického za okres Hodonín, Jiří
ŠŤAVÍK Ratíškovice, upozorňuje naše spoluobčany, aby si
dali VELIKÝ POZOR NA FALEŠNÉ KOMINIKY.
Proto upozorňujeme naše spoluobčany, že v posledních
dnech se na okrese Hodonín objevili falešní kominíci, kteří
obchází naše obce a zneužívají důvěryhodnost naších
občanů. Převážně starších lidí. Nabízejí kominické služby,
které neodpovídají Nařízení vlády 91 /2010 a vystavují
neodborné zprávy - které zaměňují za takzvané revizní
zprávy které jsou našim spoluobčanům neplatné, jak pro
pojišťovny, tak i pro požární dozor. Pokud k Vám přijde
takový kominík, vyžádejte si od něho průkaz člena
Společenstva kominíků České republiky. Řádný kominík a
držitel živnostenského listu řemesla kominického je členem
společenstva kominíků ČR.
Falešní kominíci se představují, že jsou z Vizovic,
z Otrokovic, ze Zlína nebo i z jiného města.
Vyzýváme vlastníky neudržovaných pozemků na území
obce, případně osoby, které je užívají, dále ty, jenž
na těchto pozemcích mají skládky nejrůznějších odpadů,
k nápravě!
Stejně jako příroda, i my vstupujeme do jara s chutí
a elánem něco udělat pro své okolí. Sami můžete sledovat,
že neutěšený stav některých pozemků nejen neladí oku, ale
neslučuje se ani se zákonem. Zákon č.326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči v §3 praví, že vlastník pozemku,
případně osoba, která jej užívá, má za povinnost zjišťovat a

omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí
nebo zvířat. Majitel takového pozemku se zároveň dopouští
přestupku na úseku ochrany životního prostředí podle § 45
odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Samozřejmě,
každé porušení zákona má dané sankce. Obecní úřad má již
některé neudržované pozemky zmapované. Nicméně
protože chceme mít všichni naši obec krásnou, věříme,
že jistě dojde k nápravě z vlastní iniciativy.
Vypalování porostů je zákonem zakázáno
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých
plochách je zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, zakázáno. Za tento přestupek
hrozí pokuta pro fyzické osoby až do výše 25 000 Kč, firmám
a podnikatelům až 500 tisíc korun. Oheň se totiž může
snadno rozšířit po suché vegetaci, vinou větru nebo také
hrabankou, pokud je dostatečně silná. Tou může oheň
„doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se
i po několika dnech. Jen vloni při vypalování trávy v celém
Česku vzniklo 346 požárů, při kterých jeden člověk zemřel,
41 jich bylo zraněno a byla způsobena škoda za téměř
pět milionů korun. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství, včetně navrhovaných opatření proti vzniku
a šíření požáru se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, je
nutno předem hlásit územně příslušnému Hasičskému
záchrannému sboru, který může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, případně i spalování zakázat.

Velikonoční zamyšlení 2012
Když píši tyto řádky, prožíváme postní dobu, která
je přípravou na velikonoce. V modlitbě „Křížové cesty“ si
připomínáme utrpení Ježíše Krista, které přijal dobrovolně a
z lásky k nám lidem. Věděl, že je to pro naše dobro, pro naši
spásu.

Také my musíme v našem životě prožívat různé
nemoci, utrpení a bolesti. Častokrát se ptáme, proč to
potkalo právě mě, když jsem přece slušný člověk a nemám
žádné závažné hříchy. Prožitek utrpení je jistě Božím
tajemstvím. Víme, že Ježíš Kristus také nic špatného
neudělal. Přišel mezi nás lidi na tento svět, aby byl s námi a
aby nám otevřel cestu ke štěstí zakoušet Boží lásku z části
nyní, a hlavně na věčnosti ve spojení s Nejsvětější Trojicí a
všemi nebešťany.

Nebeský Otec může někdy použít utrpení k tomu, aby
nás očistil od všeho pozemského balastu. Podívejme se
na příběh, který nám tuto záležitost přibližuje.
Skupina žen studovala knihu proroka Malachiáše.
Když studovaly 3. kapitolu, přišly ke 3. verši, ve kterém se
píše – Tavič usedne a pročistí stříbro,…
Tento verš byl pro ženy jako hlavolam a přemýšlely,
co tato slova vlastně říkají o Božím charakteru. A tak jedna
z nich navrhla, že zjistí něco o procesu čištění stříbra a
na dalším setkání jim o tom poví.

Žena zavolala stříbrotepci a domluvila si s ním
setkání, aby ho mohla pozorovat při práci. Neřekla mu, proč
se o jeho práci zajímá, jen, že ji zajímá proces tavení stříbra.
Jak tak stříbrotepce pozorovala, viděla jak drží kus stříbra
nad ohněm, aby ho zahřál. Vysvětlil jí, že při čištění stříbra je
třeba ho držet uprostřed ohně, tam, kde je největší žár, aby
se všechna nečistota spálila. Žena přemýšlela o tom, že Bůh
nás také takto drží v ohni a pak si vzpomněla na ten verš –
Tavič usedne a pročistí stříbro, … A tak se stříbrotepce
zeptala, zda opravdu musí sedět a držet stříbro po celou
dobu čištění.
Muž odpověděl: „Samozřejmě a nejen to, musím ho
držet a nespustím z něj oči po celou dobu, po kterou je
v ohni. Kdybych stříbro nechal v plamenech jen o chvíli déle
než je třeba, zničilo by se.“
Žena na chvíli ztichla a potom se stříbrotepce zeptala: „A
jak víte, kdy je stříbro už úplně čisté?“ On se usmál a
odpověděl: „To je přece snadné. Tehdy, když se v něm vidím
jako v zrcadle.“
Pokud se dnes cítíš jako v ohni, pamatuj, že jsi
držen Boží rukou. On z tebe nespouští oči. Nedovolí, aby se
tvůj život zničil, a bude tě střežit a držet, dokud se v tobě
neuvidí.

P. Milan Těžký - farář

Spolek Terezínských vinařů, o.s.
Letošní Společenský večer se konal netradičně 7.1.2012
v prostorách Sokolovny Čejč. K tanci a poslechu hrála
dechová kapela Taburčanka z Dambořic.
Po uvedení akce předsedou spolku, zaplnili vinaři sólem
s manželkami parket. Společenského večera se aktivně
zúčastnila i krojovaná mládež, která pod vedením manželů
Esterkových oživila celou akci předtančením české besedy.
Tento tanec, který má své kořeny v 19.století, byl odměněn
bouřlivým potleskem. Poté se již začal plnit sál dalšími
tanečníky.
Zanedlouho byly stoly plné různobarevných lístků.
Bohatá tombola začala vydáváním přímých výher.
Losováním hlavních cen napětí vygradovalo. Hosté se mohli
doma pochlubit např. nerez nádobou, daňkem, vysavačem,
digitálním fotorámečkem, domácí meteostanicí, zátkovačkou
a dalšími pěknými výhrami.
Vhod přišlo i občerstvení v podobě jeleního guláše od
místního pohostinství. Volná zábava pak pokračovala až do
pozdních nočních hodin. I přes to, že se letošní ples nekonal
přímo v naší obci, doprava byla bezproblémová a plynulá.
Většina přespolních využila autobus, zpět se dostali domů
přistavenými taxíky.
Nezbývá než poděkovat všem místním i přespolním
podnikatelům, firmám, vinařům a dalším osloveným za
příspěvky do tomboly. Doufáme, že nám zachovají přízeň i
do dalších let.

Nemalé zásluhy mají i ti co se podíleli na realizování
celé akce, přípravě tomboly, zdobení sálu, výběru
vstupného, prodeje losů a dalších činností, bez kterých by se
společenský večer neobešel. Poděkování patří i těm co přes
náročný večer dokázali celý sál v časných ranních hodinách
uklidit a uvést do původního stavu z důvodu následující
nedělní schůze místních rybářů.

Spolek terezínských vinařů tímto děkuje i Obci Čejč,
která nám vyšla ve všem maximálně vstříc a těší se na další
ročník.

Den otevřených sklepů se letos koná 30.6.2012.
Všichni jsou srdečně zváni.

Vítězslav Vrba
člen Spolku Terezínských vinařů, o.s.
www.vinariterezin.cz

Přátelé dobré zábavy, o.s
Začátkem února proběhla na Obecním úřadě schůze pro
občany, kde byli přítomní seznámeni se záminkou utvoření
spolku, jehož náplní by byla obnova kulturního života v naší
obci, tzn. pořádání různých kulturních, sportovních a
zábavných akcí pro děti a dospělé.
Žádost byla zaslána na ministerstvo vnitra a dne 14. 2.
2012 schválena.
První akcí, kterou spolek v letošním roce pro své
spoluobčany uspořádal, byl masopust. Masopust, fašank,
ostatky se koná vždy v období od Tří králů a trvá až do
popeleční středy. V minulosti to znamenalo oficiální období
hodování a bujarých oslav, kdy je potřeba se „dosyta najíst“
před nadcházejícím čtyřicetidenním půstem. Součástí oslav
je průvod masek, který obchází vesnicí za doprovodu hudby.
V naší obci proběhl masopust v sobotu 19. 2. 2012.
Sraz masek byl v 9,00 hod. před hospodou „U Fridrichů“.
Počasí se po předešlých mrazivých dnech trochu umoudřilo
a tak se průvodu zúčastnilo zhruba 40 masek. Mohli jsme
vidět masky jako hasič, smrtka, nebo pohádkové postavy Jů
a Hele, Křemílka a Vochomůrku, slepici, mouchu, vodníka
atd. Průvod obešel postupně celou obec.

U každého domu byly zúčastněným podávány tradiční
masopustní pochoutky a nápoje, mezi něž patří boží milosti,
koblihy, slivovice a na meč byli napichovány domácí
klobásky a slanina. Akce byla ukončena v odpoledních
hodinách opět v místní hospodě.

Zástupci spolku děkují všem maskovaným a hlavně
všem za dobrovolné finanční příspěvky, které budou použity
na další akce spolku.

Další připravovanou akcí je dětský karneval, který se
uskutečnil 17. 3. 2012 v prostorách Obecního úřadu.

Zpracovala: Vrbová Blanka

Záchrana střechy kostela v Terezíně
Více než sedmdesát děkovných dopisů dárcům
oslovených P. Jaroslavem Moštěkem začínalo slovy: „Jako
spínající ruce k nebi se jeví terezínský kostel celému okolí
a hlavně obci Terezín.“
Na výzvu „ Záchrana střechy kostela“ bylo přijato téměř
90 tisíc. Na počátku budování bylo na hotovosti celkem 261
tisíc. 5. března poctivě vybraná hodonínská firma „Stříž“
začala s prací. To už byl zakoupen materiál za 150 tisíc.
Pan Ing. Jaroslav Klíma vše řádně eviduje.
„Člověče přičiň se a Pán Bůh ti požehná“ toto rčení nám
připomněl v dopise P. Moštěk = spisovatel Jaroslav Olšava,
letošní devadesátník, který rád vzpomíná na terezínské.
Farnost Hovorany byla před 60 lety jeho prvním kněžským
působištěm. Ve svých knihách vzpomíná, jak „zachránil
12 kostelů, hlavně v Čechách.
K devadesátinám mu bude potěšením, když střecha
kostela v Terezíně bude svou novotou k oslavě Boží.
Je třeba připravit ještě určitou část peněz, proto Pán Bůh
zaplať těm, kteří je věnují, aby bylo dílo dokonáno a vše
vyrovnáno.

23. 3 2012 jsme se s P. Moštěkem rozloučili
ve Skuhrově, jeho posledním kněžském působišti.
Vzpomínali jsme: Když z vojny v letech
padesátých min. století psal: „Terezínský kostelík mě dlouho
provázel, když naposled jsem od vás do dálných Čech jel.“
To tehdy netušil, že pomůže zachraňovat i jej. Byl to on,
kdo nás v posledních letech povzbuzoval.
Jeho poslední kniha „ Čítanka“ obohatila jeho čtenáře.
P. Moštěk si přál, aby peníze za ni posílali „ na záchranu
střechy“ kostela v Terezíně.
Právě s takovouto podporou jsme mohli s obnovou
střechy začít. Po tomto příkladu se přidali i ostatní. Přidali se
tak k dobrodincům a mohou být nazýváni „šlechtici ducha“.
Přidáte se také?
Zapisovatelky : Ludmila Skopalová a Ing. Jarmila
Klímová

EKOBAT

- obec se zapojila do systému sběru
použitých a vysloužilých nosičů
energie – baterií. Sběrné místo je
opět na obecním úřadě. Lze
odevzdat také ve dvoře OÚ.
ECOBAT se aktivně podílí na
zvyšování povědomí široké veřejnosti
o problematice sběru a recyklaci vybitých přenosných
baterií, které se při nesprávném zacházení mohou stát
zátěží pro životní prostředí i lidské zdraví.
Mysli ECO, řekni CHEESE!
Touhle novou osvětovou akcí, chce
KS ECOBAT popodřit
sběr
vybitých baterií v ČR. Projekt, jenž
je zaměřený na širokou veřejnost,
má za cíl, naučit rodiny, ale i
jednotlivce sbírat vybité baterie
v domácnostech. K tomu má
posloužit právě sběrná nádoba,
kterou k vzhledem svému designu
nazýváme ECOCHEESE. Sběrnou krabičku zasíláme
zdarma a v jakémkoliv množství.
Komu je projetk určen: široké veřejnosti, městům a
obcím ČR.

KS ECOBAT nabízí: všem, kteří projeví zájem veškeré
podrobné materiály, neomezený počet sběrných
krabiček a promostánek, kterým lze propagovat sběr
vybitých baterií.

Vývoz kontejnerů na separovaný odpad
Kontejnery plast (žluté) - první čtvrtek v měsících
1, 3, 5, 7, 9, 11
Kontejnery papír (modré) - první sudá středa
v měsíci
Kontejnery (bílé) sklo bílé - do 15-tého dne
v měsících 1, 3, 5, 7, 9, 11
Kontejnery (zelené) sklo barevné - od 16-tého dne
v měsících 1, 3, 5, 7, 9, 11
Pytle papír (modrý), plast (žlutý), nápojové kartony –
mléko,džus apod. (oranžový) - současně se sklem
SKLO PROSÍME TŘIĎTE ZVLÁŠŤ PODLE BARVY!!!
Prosíme občany, pokud budou ekokontejnery zaplněny,
neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste
uvedenou skutečnost na OÚ. Zavazujte pytle pevně a třiďte
odpad dle sortimentu. Děkujeme.

Dubnové pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten
rok ovoce.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o
vodu.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce
hasne, louky sucho mají.
Vítr, který od Velikonoc do svatého Ducha panuje,
drží se celý rok.

Květná neděle (1. 4.) Poslední postní nedělí je Květná
neděle. Její další lidové názvy jsou Květnice, Květnica,
Beránková neděle či Palmová neděle. V tento den se slaví
památka slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde
ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na
cestu. Celý tento den byl ve znamení obřadu svěcení kočiček
a i dnes je pro mnohé rodiny svátečním otevřením Velikonoc.
K posvěcení přinášeli lidé do kostela především jívové
větvičky – ratolesti (lidově zvané kočičky, což je nejznámější
název, ale také kocanky, koťátka, barušky nebo bahníře).
Místy se nosily také větvičky lískové, jasanové a březové.
Pro okrasu bylo zvykem svazky proutků zdobit
pentlemi………

Modré pondělí (2. 4.) Na Modré pondělí začínaly pro
děti a studenty jarní prázdniny – vakace.
Šedivé úterý (3. 4.) V tento den hospodyňky uklízely a
vymetaly pavučiny
Škaredá
(sazometná,
smetná)středa
(4.
4.)
Sazometná proto, že staří Čechové v tento den vymetávali z
komína saze. V tento den se také nesměl nikdo na nikoho
mračit, aby se nemračil po celý rok či každou středu v roce.
Zelený čtvrtek (5. 4.) Lidé v tento den vstávali velice
časně, rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou – rosa
prý zabraňovala onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde
se tato tradice dodržovala až na Velký pátek. Hospodyně
vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem
slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy. Někde se zvonilo paličkou o hmoždíř, aby
stavení opustil hmyz a myši. Kdo snědl před východem
slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný
před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla se jen zelená
strava – špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. V ten
den se také hospodářům radilo zasít len a hrách, protože vše
co bylo na Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo. Dle
pověry si neměl člověk o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s
nikým se hádat. Odměnou za to se mu prý vyhýbaly všechny
hádky a naopak si k němu prý našly cestu peníze. Počínaje
tímto dnem umlkají všechny zvony, aby se znovu rozezněly
až na Bílou sobotu. Říká se, že „všechny zvony odlétají do
Říma“. Podle jisté tradice, když zazní kostelní zvony
naposledy, má si každý zacinkat s penězi, pak se ho budou
držet celý rok. Místo zvonů zaznívaly odevšad dřevěné
klapačky a řehtačky.

Velký pátek (6. 4.) Tento den je připomínkou smrti
Ježíše Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku, ticha a
rozjímání. Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez
květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu
varhan a zvony mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném
otevírání pokladů ve skalách. Poklad prý označovalo
světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí, popřípadě otvor ve
skále, ze které vycházela záře. Podle pověsti se na Velký
pátek otevírá i památná hora Blaník. Na Velký pátek běžel
každý ještě před východem slunce k potoku, aby se v něm
umyl. To vše kvůli údajné ochraně před nemocemi. Mladí
chlapci se potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který
pak hodili levačkou za hlavu. To je mělo podle pověsti
ochránit před bolením zubů. Hlas zvonů nahrazovaly
řehtačky, různých tvarů a velikostí, oznamující poledne a
ranní i večerní klekání. Chodilo se s velkým hlukem po
vesnici, na mnoha místech děti s řehtačkami honily Jidáše –
vybíral se zrzavý chlapec. Někde se jedla čočka, která měla
přinést do stavení peníze. Jinde se zase nesmělo nic
půjčovat, půjčená věc mohla být očarovaná. Také se předly
tzv. „pašijové nitě“, kterými se pak dělalo na šatech několik
stehů – to mělo ochránit před zlými duchy. Švadlen se
snažily ušít z pašijových nití košile. Ta prý měla zázračnou
moc uchránit jejího majitele před bleskem. Nepralo se prádlo,
protože se věřilo, že by se namáčelo místo do vody do
Kristovy krve.
Bílá sobota (7. 4.) Před východem slunce bylo třeba
vymést čistě stavení, aby se v něm nedržel hmyz. Metlo se
novým koštětem, aby bylo stavení celý rok čisté. Děvčata se
časně ráno před východem slunce omývala rosou, aby byla
pěkně bílá a bez pih. Hospodyně pekly mazanec a

velikonočního beránka, muži a chlapci pletli pomlázky z
vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka. Bývalo zvykem,
že se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem
hospodyně vložila polínko do ohniště, z něhož po posvěcení
ohně knězem odnesla domů žhnoucí oharek a doma od
něho zažehla nový oheň. Ohořelá polínka se v podobě kříže
dávala kolem pole, aby dobře rodilo. Nebo se tato ohořelá
dřívka dávala v domácnostech za trám, aby stavení chránila
před požárem. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na
zahradu nebo do sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.
Na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) (8. 4.)
Je to den Zmrtvých vstání Krista. Vrcholí velikonoční
svátky a končí půst.
V kostele se provádělo svěcení pokrmů (beránek,
mazanec, vejce, chleba, víno). Posvěcené jídlo se jedlo ve
stoje buď v kostele, venku pod širým nebem, nebo v polích.
Kousek z posvěceného jídla dostala i každá návštěva,
zvířata, voda, sad, aby byla hojnost ovoce, dobrá voda,
plodnost zvířat apod. Bývalo zvykem, že hospodář rozdělil při
nedělním obědě vajíčko na tolik dílů, kolik bylo členů jeho
rodiny. Kdo by v tomto roce zabloudil, měl si vzpomenout na
to, s kým jedl vejce a našel by cestu domů. Plachta, ve které
se jídlo ke svěcení nosilo, se později používala při setí obilí.
Nepsaným zákazem v tento den byly některé práce, např.
nesmělo se zametat, stlát lůžkoviny, vynášet hnůj z chléva,
mýt nádobí, šít nebo čistit boty. převzato z knihy Martina
Bestajovského Velká kniha lidových obyčejů a nápadů pro
šikovné ruce a Dagmar Šottnerové Lidové tradice

Informace z odboru soc. služeb Hodonín
Činnost sociálních pracovníků na odboru sociálních
služeb – oddělení sociální pomoci a služeb - od ledna
2012
Přesunutím řízení a rozhodování o nepojistných dávkách
sociální ochrany na Úřad práce byl dán sociálním
pracovníkům, kteří zůstali na obecních úřadech s rozšířenou
působností, prostor pro přímou sociální práci s klienty. Práce
sociálních pracovníků zahrnuje např.
-

-

-

-

-

-

sociálně právní poradenství ve věci finančních a
materiálních nároků,
pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky, žádostí do
zařízení soc. služeb (domov pro seniory, domov pro osoby
se zdravotním postižením, apod.),
pomoc rodinám se zdravotně postiženým nebo duševně
nemocným členem se získáním kontaktů na organizace,
které poskytují pomoc a odpovídající soc. služby,
pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce
důchodu,
pomoc při řešení vzniklých problémů rodinám s dětmi –
bytová problematika, pomoc při řešení zadluženosti,
informace o nárokových dávkách apod.,
poskytuje obětem trestné činnosti a domácího násilí
poradenství ve věci zajištění zákl. životních potřeb
(zajištění bydlení či azylového přístřeší), nárokových
dávek a relevantních právních oblastí (otázka dětí,
opatrovnictví, institut vykázání, apod.),
pomoc osobám, které ztratily bydlení nebo jsou ohroženi
jeho ztrátou, se získáním kontaktů na organizace –
azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra,
pomoc při vyřizování os. dokladů, pobytu v ČR, pomoci při
hledání možností při léčbě závislosti, apod.
vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném
prostředí – terénní sociální práce.

Kontakty na sociální pracovníky oddělení sociální pomoci a
služeb:
Bc. Michaela Klepáčová - vedoucí oddělení sociální pomoci
a služeb, klepacova.michaela@muhodonin.cz,
tel: 518 316 458
Problematika osob se zdravotním postižením, duševním
onemocněním a osob pečujících o závislou osobu:
Bc. Hana Komínková, kominkova.hana@muhodonin.cz,
tel: 518 316 318
Hana Škvařilová, DiS., skvarilova.hana@muhodonin.cz,
tel: 518 316 437
Oblast rodiny s dětmi:
Andrea Kučerová, kucerova.andrea@muhodonin.cz,
tel: 518 316 377
Problematika sociálního vyloučení, riziko ztráty bydlení,
nízkých příjmů:
Mgr. Ivana Zlámalová, zlamalova.ivana@muhodonin.cz,
tel: 518 316 356
Mgr. Vladimíra Bělíková, belikova.vladimira@muhodonin.cz,
tel: 518 316 300

Mezi činnosti oddělení sociální pomoci a služeb i nadále
patří:
- střednědobé plánování sociálních služeb, neziskový sektor:

Mgr. Vladimír J. Kružík, kruzik.vladimir@muhodonin.cz,
tel: 518 316 433
- výkon funkce veřejného opatrovníka:
Bc. Magdalena Pelikánová,
pelikanova.magdalena@muhodonin.cz, tel: 518 316 358
Sociální kurátor pro dospělé:
PhDr. Milan Franta, franta.milan@muhodonin.cz,
tel: 518 316 347

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na výše
uvedené pracovníky.
Informace o činnosti odboru soc. služeb a kontakty na
sociální pracovníky odboru naleznete také na:
www.hodonin.eu.

Městský úřad Hodonín, odbor sociálních služeb

Bývalou starostku Terezína soudí kvůli dluhům obce
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství
v Hodoníně podal obžalobu u soudu v Hodoníně ve věcech
zneužití pravomoci úřední osoby, zneužívání pravomoci
veřejného činitele, zpronevěry, úvěrového podvodu, padělání
a porušování povinností při správě cizího majetku,
pozměňování veřejné listiny. To všechno klade obžaloba za
vinu bývalé starostce Terezína na Hodonínsku Miroslavě
Vykydalové. Pod jejím vedením se obec dostala do exekuce
a musela začít rozprodávat majetek, aby dluhy uhradila. To
se podařilo díky pomoci od státu. Obec teď musí tuto půjčku
splácet. Každý rok to Terezín stojí 1 milión korun, což je
přibližně jedna desetina obecního rozpočtu. Dne 22.3. 2012
proběhlo v této věci hlavní soudní líčení, které po čtyřech
hodinách projednávání bylo odročeno. Za problémy Terezína
stojí nedokončená půdní vestavba nad radnicí. Kvůli tomu,
že se krátce po vyhlášení Terezína obcí roku v roce 2007
rozpadlo zastupitelstvo, nedostala stavební firma rok
zaplaceno. Obec sice svůj dluh uhradila, ale starostka
podepsala stavební firmě z nevědomosti takzvanou rozhodčí
doložku. Ta firmě umožnila, aby se na začátku loňského roku
přihlásila ještě o penále – přes 10 milionů korun. "Chyba se
stala v podpisu rozhodčí doložky, u které jsme ale v té chvíli
nevěděli, co to znamená. Na můj dotaz, co to je, bylo řečeno,
že je to výhodné pro nás, že to znamená, že nebude celý
problém řešený u soudu. Tak jsem jim ještě poděkovala a
podepsala," vysvětlovala starostka Vykydalová.
Státní zástupce vyčíslil škodu, která vznikla, na 13
miliónů korun. Terezín po exstarostce požaduje dokonce o 4
miliony více. Započítal totiž do požadované částky i riziko, že
bude muset obec vrátit dotaci, kterou na vestavbu dostala.

Hospodaření starostky posoudí soud
Firmu, která měla zakázku na vestavbu získat, obec
navíc ani nevybrala ve výběrovém řízení. "Byla to akce
malého rozsahu," zdůvodňovala Vykydalová postup
zastupitelstva. Stavět dva byty nad radnicí se začaly ještě
před tím, než měla radnice zajištěné financování. Starostka
věřila, že část peněz se zaplatí z financí, které Terezín získal
za ocenění Vesnice roku. "Příslib peněz z porcování
medvěda padl ve chvíli, kdy odstoupilo zastupitelstvo. Já
byla v té době v nemocnici, účetní pila a začaly problémy.
Uznání dluhu jsem firmě podepsala, protože tam ty práce
udělala. Když došli s rozhodčí doložkou, nevěděla jsem
přesně, co to znamená," tvrdila starostka. Který poslanec by
slíbil prosazení dotace z tzv. porcování medvěda, říci
nedokázala.
V době, kdy byla na obec uvalena exekuce, se navíc
starostka domluvila s firmou, která byla na obecním úřadě v
podnájmu, na zaplacení nájemného na ruku. Obálku s
penězi nepřiznala exekutorovi ani členům zastupitelstva.
Obálku s penězi měla celý rok v zásuvce pracovního stolu.
Pochybné právní služby
Od problémů nedokázala obec uchránit ani najatá
advokátka. Za služby jí Terezín zaplatil 600 tisíc korun, nikdo
ale nekontroloval faktury a jaké právní služby se za nimi
skrývají. Nakonec se ukázalo, že poskytovatelka těchto
služeb ani nebyla advokátkou.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Nebezpečný odpad mohou občané s trvalým pobytem na území
obce Terezín odevzdávat na dočasném sběrném místě ve dvoře OÚ
a to od pondělí 5. března do pátku 30. března 2012,
V pracovní dny od 7:00 do 13:30, nebo po dohodě.

Co je nebezpečný odpad
Rozpouštědla, kyseliny, zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

(celoročně)

olej a tuk (vyjma jedlého)
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty a odmašťovací přípravky,
tkaniny od olejů, barev apod.
nepoužitelná cytostatika, léky a rtuťové teploměry
baterie – monočlánky a akumulátory

(celoročně)

zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice ...)

(celoročně)

elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)

(celoročně)

pneumatiky - 20 Kč za kus

např. ( brzdové kapaliny, chladící kapaliny, postřiky )
vyhl. 383/2001 § 4 řeší Kr. Ú. JMK

PRO TY, KTEŘÍ NESTIHLY ODEVZDAT NEBEZPEČNÝ ODPAD UVÁDÍME, ŽE POSLEDNÍ MOŽNOST MAJÍ
V ÚTERÝ 10.4.2012 DO 14 HOD.

Nevíte, co kam patří?
Sklo
Plast

Nápojové kartony
Papír

Třídit se dá skoro vše. Na nejčastěji produkované
odpady slouží barevné kontejnery, se kterými se běžně na
ulicích setkáváte. Na jednotlivých kontejnerech naleznete
nálepky, které přesně popisují, co do kterého kontejneru patří
a co ne.

Věta: Stejně se to sype na jednu hromadu
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy
nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou
uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem
sesypávat odpady dohromady. V České republice je dostatek
zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať
na druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo
na hotové výrobky, se kterými se v běžném životě
setkáváme.
Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý
tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je
například směsný komunální odpad. Pokud se něco
takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je
natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako s odpadem
tříděným, není možné ho naložit na svozový vůz spolu
s ostatním tříděným odpadem. Tím by bylo znehodnoceno
to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným
tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpadem
směsným a odvézt ho na skládku nebo do spalovny.
Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním
pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě.

Plast

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici
zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením. V některých městech a obcích se spolu
s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na
podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí.
Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých
kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto
kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.
Ano Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Ne Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír.

patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů
právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok
hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají
nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu
pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné,
na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů
finanční odměnu.
Ano Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny,
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat,
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si
s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku!
Ne Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný
dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice!

Sklo

vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud
jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev:
Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner
na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na
barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do
nekonečna.
Ano Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné
sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové
sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Ne Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu.

Nápojové kartony

známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do
kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených
oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů. Záleží
na tom, jak má obec systém sběru nápojových kartonů
nastavený. Na nápojových kartonech jsou tyto značky:

Ano Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je
potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Ne Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a
různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové
kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

ELEKTROWIN
Kde a jak se mohou obyvatelé Terezína zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů
zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit
jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní,
tedy nerozebrané. V takovém případě hradí další nakládání
s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních
systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na
elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části
jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť
apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost
zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními.
Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obce. Promítají se
tedy do poplatků, které platíme my všichni! Více
na www.elektrowin.cz.
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete
zdarma odevzdávat na těchto místech: Sběrný dvůr obce –
za obecním úřadem

otvírací doba: každý den od 7:00 do 13:00, případně
dle dohody.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů.
Mohlo by to znamenat padesát kilo odpadu. Smyslem

recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich
podaří při zpracování získat. Když se tedy na starou pračku
podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů
železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu.
Podobně je to u dalšího typického velkého spotřebiče, který
nechybí prakticky v žádné české domácnosti, u chladničky.
I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je
průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto získané materiály jako
o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů
liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby
spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči
„domácího šetření“, můžeme si ji představit například takto:
recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik za celý
měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.
Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi
dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou
vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice. Dlažba má
pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné
směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz
krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím,
odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny,
výběhy pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se
vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem
polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních
odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi
šetrná – materiál je totiž znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu

ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj poklice na kola
automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze
starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajišťují spolehliví
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští
zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče
vysbírané kolektivním systémem ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých
spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PURpěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví přes
nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. Stavbaři
znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro
tepelně izolační omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou
jsou vhodné nejen jako finální omítky u novostaveb, ale i pro
dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě
matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a
spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech
i sedaček v nově vyráběných automobilech. PUR-pěna ale
splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je
její tvrdá varianta takřka výhradním tepelným izolantem
v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče
nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli
postarat odborníci?

Kronika obce – výpis o počasí
Počasí roku 2006
Letošní zima byla nejhorší za posledních čtyřicet let
i podle meteorologů,podle počtu mrazivých dnů i množství
napadaného sněhu.Poslední záchvěv této zimy byl
12.března.Snesla se sněhová bouře,padající sníh se silným
větrem byl nafoukán na všechna možná místa a
zákoutí,tvořily se závěje.Poprvé měl zatěžkávací zkoušku
a osvědčil se nově zakoupený malotraktor obecním
úřadem.Naše obec se nenachází v blízkosti většího vodního
toku,ale při jarní velké vodě i náš malý potok Svodnice byl
zcela naplněn až po okraj a menší vodní laguna se vytvořila
pod Terezovským dvorem za železničním přejezdem.Jarní a
letní teploty byly průměrné,bez větších výkyvů,teploty se
pohybovaly od +25 C až +33 C. Také podzim byl
krásný,slunečný a velmi teplý.Ještě 26.října padl teplotní
rekord + 21 C .Děti měly nejteplejší podzimní prázdniny.
Z pěkného,teplého a slunečného počasí měli radost i naši
vinaři,ne však na podzim z nebývale velkého výskytu špačků.

Počasí roku 2007
Zima byla nejteplejší za posledních 236 let,naposledy
taková zima byla v roce 1771.Leden byl nadprůměrně
teplý,až + 15 C. Ovšem 19.ledna se přihnal orkán Kyril
o rychlosti až 216 km v hodině.Lámal ocelové stožáry,stály
vlaky,vyvrácené stromy,kolabovala doprava.V naší obci silný
vítr poničil střechu kostela,vítr podebral korýtka a pak už
lehce padala i ostatní krytina.Na hřbitově rozbité lucerničky
a výzdoba na hrobech byla rozmetána po okolí.

Další měsíce tohoto roku se neprojevovaly velkými
výkyvy,letní a podzimní měsíce byly v průměru.Po dlouhých
letech sv.Martin do naší obce přivezl první sníh a prosinec
byl zase spíše teplejší bez sněhu.

Počasí roku 2008
V tomto roce si počasí s námi zahrávalo .I když sníh
dost padal 5,9,14, ledna, v celku leden byl velmi teplý.Od
18 do 24 ledna se teplota pohybovala stále od +3 do + 11
C.Únor byl také teplý,7.února + 17 C .V lesích se objevila
i první klíšťata. 1.března se i nad naší obcí přehnal orkán
Emma.Pustošil a ničil střechy,sloupy el.vedení,převracel
i dokonce kamiony.Způsobil i škody na rodinných
domcích.Majitel domu čp.129 p.Moravec si povolal
i hasiče,kteří mu likvidovali narušenou střechu orkánem na
přístavbě domu.Na svátek sv.Josefa mráz až -8 C
a velikonoční svátky jsme prožili ve velké zimně.Ještě výkyv
počasí nastal 3.listopadu,naměřili jsme + 20 C.

Počasí roku 2009
První sníh v tomto roce napadl 5.ledna,místy až 25 cm
a 9.ledna byl mráz
-19 C.Hodně sněhu napadlo
14.ledna.Bylo ho všude hromady,lidé až ani neměli sil
ho odklízet.7.února zase teplo + 13 C a 11.dubna padl
teplotní rekord z roku 1781,bylo naměřeno + 23 C.Jinak
výkyvů v počasí nebylo.

Počasí roku 2010
Zima byla v celku tuhá a dlouhá a podle meteorologů
sněhu bylo v normálu,jenže sníh padal úplně jinde,než je
obvyklé.Největší pohroma v podobě sněhu byla 8.ledna.Byla
to
sněhová
kalamita
nazvaná
Daisy.
Nejezdily
vlaky,autobusy,vše zamrzalo,auta uvázlé v závějích.Velká
bouřka a voda se strhla 20.července.Právě zbudované
protipovodňové opatření dostalo velký křest.Z Dolin se valila
voda s bahnem.Valící proud vody dokázal vymrštit i železné
mříže u vpustí vedle zpevněné cesty a také i jednu kolej
na železniční trati.Voda se prohnala uličkou vedle domu
čp.18,zaplavovala sklepy,garáže.Tento rok se vyznačoval
dosti velkými výkyvy jak v dešťových srážkách,tak také
v extrémně vysokých teplotách a to vše mělo za následek
špatnou úrodu na ovocích,zemědělských plodinách a
na našich vinicích.
Jaroslav Němec
Kronikář obce Terezín

Základní škola T.G.Masaryka Hovorany
Lyžařský kurz žáků 7. tříd
Lyžařský kurz proběhl v termínu 9. 1. až 14. 1. 2012.
Po mnoha
letech
jsme
změnili
ubytování
na Červenohorském sedle a zajistili ho v Hotelu Musil
v Koutech nad Desnou v Jeseníkách v bezprostřední
blízkosti sjezdových tratí.
Kurzu se zúčastnilo 34 žáků. Počasí bylo po celou dobu
trvání kurzu příznivé pro lyžování, sněhové podmínky byly
dobré (asi 60 cm sněhu), sjezdové tratě denně upraveny
rolbou. Když jedno odpoledne mírně pršelo, zahráli si všichni
bowling.
Žáci byli rozděleni do tří družstev - 2 lyžařská a 1
snowboardingové. Vleky typu KOTVA využívali od začátku
výcviku všichni žáci, v dalších dnech i sedačkovou lanovku.
Díky snaze žáků i trpělivosti instruktorů bylo docíleno velmi
dobré úrovně lyžování i u naprostých začátečníků.
Každý den večer byla pro žáky připravena přednáška a
instruktážní videa, velmi se líbila prezentace člena Horké
služby. Žáci soutěžili ve stavění sněhuláků, ve slalomu, hráli
hry apod.
FOTO č. 1 – 4

Zápis do 1. třídy
V úterý 17. ledna přišli předškoláci se svými rodiči k zápisu
do 1. třídy.
FOTO č. 5 – 7

18. SPOLEČENSKÝ PLES
V sobotu 25. února 2012 proběhl v zcela zaplněném a
krásně vyzdobeném sále v Čejkovicích již 18. společenský
ples. Jako tradičně byl zahájen slavnostní polonézou, kterou
zatančili žáci 9. ročníku. Děkujeme všem sponzorům a
rodičům za pomoc a příspěvky do tomboly.
FOTO č. 8 – 11
+ viz dojmy žáků

Divadlo Radost
V pátek 24. února navštívili žáci 2. - 5. ročníku divadlo
Radost. Zhlédli pohádkový příběh o malé, veselé a rozpustilé
kometě, která se spřátelila se dvěma hvězdáři - profesorem a
jeho žačkou. Hvězdáři se vydali na cestu do vesmíru, aby
kometu zachránili před zlým Ufounem, který jí pronásledoval,
protože kvůli ní nemohl spát. Na cestě zažívají různá
dobrodružství.
Vizuálním principem tohoto představení je počítačová
animace - propojení divadla, animovaných prvků a loutek.
Někteří žáci byli zapojeni do děje - vypustili raketu, spravili
Saturnu rozbité prstence.

Žákům
2.
stupně
LIMONÁDOVÝ JOE,

jsme

vybrali

představení

jednu z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých
filmových komedií z roku 1964, kde správní muži pijí pouze
Kolalokovu lihuprostou limonádu a kde zákon má podobu
pistolníka, potírajícího zlo na Divokém západě, vybaveného
přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem.
Jeho protihráč, gangster, hledaný ve čtyřech státech, se
neštítí ani těch nejhanebnějších zločinů (zvláště pak na
nevinných dívkách). Hra i dnes žáky pobavila tak, jako kdysi
jejich rodiče a prarodiče.
Škoda jen, že neplatí: „Rány, šoky, kuří oka, vše vyléčí
Kolaloka!“
Mgr. M. Benešová (zástupce ředitele)

Školní ples- dojmy žáků
Anna Šinoglová (9.B)
Tento večer byl pro mě velmi výjimečný a moc jsem se
na něj těšila. Příprava na večer byla ale náročná. Myslím, že
polonéza se povedla a ples jsme si užili. Hudba hrála a
zábava byla v plném proudu. Ples jsem si moc užila a věřím,
že jsem nebyla sama.
Nikola Holešinská (9.B)
Ples byl úžasný. Ze začátku to bylo opravdu stresové,
ale nakonec stres opadl a já jsem si večer užila. Nejlepší na
celém plesu byl moment, když nám po skončení tance
zatleskali. To mě opravdu dojalo. Určitě na to nezapomenu a
řeknu vám, že bych si to nejraději zopakovala. Za ty nervy a
dřinu to stálo.
Roman Koutný (9.B)
Tancování v Hovoranech se mně moc nelíbilo, protože
jsme si to před tím nemohli zkusit. Ale dopadlo to dobře.
V Čejkovicích se mně hlavně líbila tombola, já jsem sice
nevyhrál nic zvláštního, ale byl jsem rád i za 9 kilo mouky.
Ale štve mě, že přestali hrát už ve dvě hodiny ráno. Byl to
skvělý večer. Už aby byl další ples.
Michal Gazaň (9.B)
Nejdřív jsem byl celý den v klidu, žádná tréma, nic. Ale
když jsme přišli všichni na sokolovnu, tak to teprve byly
nervy, ale zvládli jsme to na jedničku. V Čejkovicích trochu
víc klouzala podlaha, ale to jsme taky zvládli. Potom jsme se
všichni dobře bavili. Byl to nezapomenutelný zážitek. Nejvíc
hrubé bylo, jak nám všichni tleskali. Po půlnoci si toho už
moc nepamatuju. V neděli jsem se vzbudil na oběd a ani

jsem nevěřil, že už je to odtančené. Nejraději bych si to
zopakoval.
Nikola Křivová (9.B)
Na začátku byla velká nervozita, ale po chvilce jsem si to
užívala. Snad nejlepší okamžik byl při zvedačce, když lidé
začali tleskat a pískat. Přípravy, které probíhaly už od rána,
opravdu stály za to. Ples se mi líbil a klidně bych si to
zopakovala.
Marek Hlupík (9.B)
Myslím, že ples dopadl dobře. Snad se naše polonéza
všem líbila. Podle potlesku bych řekl, že asi ano. V tombole
bylo dost zajímavých věcí, ale mohl jsem vyhrát víc než šest
kilo mouky, ale to záleží na štěstí.
David Koutný (9.B)
Náš ples se mi moc líbil. Holky byly jako princezny a
obzvlášť ta moje. Nejvíce mě nadchlo, jak jsme dělali
zvedačku a všichni tleskali a pískali. Sice tam bylo hodně
moc lidí, že se nedalo pomalu ani projít, ale je to zážitek, na
který se nezapomíná.
Jana Řiháková (9.B)
Ples se mi moc líbil. Připravovali jsme se dlouho a čím
více se ples blížil, tím více jsme se snažili. Před plesem měl
snad každý trému, ale velmi se nám předtančení povedlo.
Myslím, že si každý z nás tento večer užil. Letošní ples se
opravdu povedl.

Patrik Dostál (9.B)
Myslím, že to dopadlo dobře, i když jsem si myslel, že se
nebude tancovat, protože to nestihneme celé dozkoušet.
Snad se to lidem líbilo a budou na to dlouho vzpomínat.
Tombola se mi líbila, ale mohl jsem vyhrát něco jiného než
salám Vysočinu.
Pepa Ševela (9.B)
Když jsem v Čejkovicích uviděl, kolik je tam lidí, nechtělo
se mi ani trochu tancovat. Když začala hrát hudba, začaly se
mi třepat kolena a měl jsem velkou trému. Moc se mi líbila
dámská volenka. Nejvíc se mi to líbilo po tombole, protože
začali hrát dobré písničky a dost lidí tancovalo.
Tereza Havlíková (9.B)
Na ples jsem se těšila už dlouho. Než jsme začali
tancovat polonézu, měla jsem hroznou trému. Když začali lidi
tleskat, velmi mě to potěšilo. Ples jsem si moc užila. Byla
jenom škoda, že kapela přestala hrát tak brzo. Klidně bych si
to zopakovala. Škoda, že to nejde vrátit.
Eliška Juránková (9.A)
Náš ples se opravdu vydařil. Už od rána jsem se
připravovala jak fyzicky, tak psychicky. Když jsem byla
připravená, oblékla jsem si šaty a vyrazila na sokolovnu na
zkoušku. Byla jsem velmi nervózní, ale postupně se to
ztratilo. V Čejkovicích jsem už byla skoro v klidu. Myslím, že
se to všem líbilo. I já jsem byla nadšená. Zábava po
polonéze byla super. Hrála tam výborná skupina. Na tento
ples budu ráda vzpomínat a myslím, že na něj nikdy
nezapomenu.

Michal Grmolec (9.A)
Ples se velmi vydařil, ozdobený sál se mi líbil, ale mohlo
to být ještě tak o dvě hodiny delší.
Klára Chludilová (9.A)
Polonéza byla krásná a byl to úžasný pocit tančit před
tolika lidmi. Na generálce v sokolovně jsem byla hodně
nervózní, držela jsem se Michala jako „klíště“, ale po
zvedačce si všichni oddechli a bylo to lepší. Na plese
v Čejkovicích už jsem takovou trému neměla, ale když
začala hrát hudba a já jsem uviděla tolik lidí, srdce mně
začalo hodně bušit. Nakonec se to ale všechno povedlo na
jedničku. Po polonéze jsme tančili s rodiči a pak ještě se
svým partnerem. Potom začali hrát rychlé písničky, tak jsme
celá třída tančili, byl to krásný ples.
Martina Vykydalová (9.A)
Ples se mi velice líbil. Nemohla jsem ani spát, jak moc
jsem se na ples těšila. Skoro půl roku jsme se učili polonézu
a za pár minut je po všem. Myslím si, že se nám polonéza
vydařila a bylo to krásné ukončení 9. ročníku.
Ivana Mančíková (9.A)
Už od rána jsem byla velmi nervózní. Když jsme se
v sále řadili před polonézou, měla jsem pocit, že omdlím. Ale
jak začala hrát hudba, nervozita ze mě spadla a všechno
bylo, jak mělo. Po polonéze jsme všichni tančili a užívali si
„náš den“.
Vojta Ostřížek (9.A)
Když jsme začali nacvičovat, tak kluci zlobili. Naštěstí na
plese byli všichni hodní. Když jsme odtancovali, všichni si
oddechli. Celý večer jsme potom protancovali. Rychle to

uteklo. Než jsme se nadáli, hráli poslední písničku. Rádi
bychom si to zopakovali.
Tomáš Jetelina (9.A)
Ples jsem si užil, i když jsem byl nervózní. Po
odtancování v Hovoranech trochu nervozita opadla. Potom
jsme odtančili polonézu v Čejkovicích a večer byl náš. Tančili
jsme a užívali si ples. Klidně bych si ples zopakoval znovu.

Radana Pernicová (9.A)
Ples byl úplně úžasný. Už od soboty od rána jsem byla
velmi nervózní. Pak přišla generálka, kde bylo celkem hodně
lidí. Byla to dobrá příprava do Čejkovic. V Čejkovicích bylo
všechno jiné, větší, hlučnější a vyzdobenější. Po zkoušce
přišel ten nejkrásnější okamžik. Všichni si všímali 9. tříd. Bylo
tam hrozně moc lidí. Myslím si, že polonéza dopadla
výborně. O tom jsme se přesvědčili, když začali všichni
tleskat a pískat. I zábava byla potom super. Na sobotu 25. 2.
2012 nikdy nezapomenu.
Pozvánka I.
Vážení občané,
Spolek Brumovických vinařů a obec Brumovice si Vás
dovolují pozvat na další ročník Oblastní výstavy vín, která se
uskuteční v sobotu 14. dubna 2012 v sále sokolovvny
v Brumovicích se zahájením ve 13,00 hodin. Pozýváme
nejen Vás, ale i Vaše známé a přátele, přijďte ochutnat
kvalitní vína ze všech podoblastí Moravy a ze Slovenska.

Pozvánka II.

28.4.2012 se koná akce: Pálení čarodějnic.
Sraz čarodějnic a čarodějů je v 15.00 hod před Obecním
úřadem. Průvodem se vydáme na Písečnák, kde se akce
bude konat. Na programu jsou soutěže pro děti, opékání
špekáčků a různé čarodějné kejkle. K mání budou lektvary
na všelijaké neduhy.

Večer se budou slétat velké čarodějnice a bude vyhlášena
„ Nejškaredší čarodějnice“ a „Nejpřitažlivější čaroděj“

Při nepříznivém počasí se akce koná v Hospodě u Fridrichů
Všechny, kteří se chtějí bavit a nebo se jen podívat
zvou srdečně Přátelé dobré zábavy

Iš Josef - chovatel koní,
Výcviková stáj „Terezovský dvůr“,
Jezdecký klub a koňáci z okolí
ve spolupráci s obcí Terezín
pořádají

IX.DEN KONÍ
16. června 2012 - na Terezovském dvoře
v Terezíně u Čejče, okr. Hodonín

Program:

Vstupné:

12:00 - prohlídka stájí
výstava kreseb žáků ZŠ
výstava obrazů koní A. Lukešové
13:00 - předvádění plemen koní
15:00 - ukázky zápřeží,
jezdecké ukázky,
ukázky práce s koňmi

dospělí
100,-Kč
mládež a důchodci 50,-Kč
děti do 6 ti let
zdarma

Občerstvení a parkování zajištěno
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Dětský karneval v Terezíně
Tak jako loni uspořádal spolek Přátelé dobré zábavy,
o.s. pro všechny děti karneval. Karneval se konal 18. 2.
2012 v prostorách Obecního úřadu.
Kolem třetí hodiny odpoledne se začaly objevovat
první masky. Nejvíce přišlo princezen, ale mohli jsme také
vidět indiány,
kočky, myš, modelku,
vodnici, šmoulu
i šmoulinku, berušku aj.
Jako poslední přišel pirát, ze kterého se vyklubal
starosta obce, který tímto taky podpořil tuto akci.
Při vstupu obdrželo každé dítě slosovatelnou
vstupenku.
Nejprve bylo nutné děti trochu zahřát a
rozhýbat. K tomuto účelu dobře posloužila malá rozcvička.
Potom už následovaly další soutěže např. opičí dráha,
skládání puzzle, přebírání hrachu a fazolí, hledání pexesa,
tančení s balónky atd.Za každý splněný úkol byla pro děti
přichystána vždy malá sladká odměna. Doplnit tekutiny mohl
každý v malém bufetu.
Na karnevale nemohl chybět také hudební doprovod,
který zajistil Tomáš Němec.
Když už byli všichni unaveni, došlo na losování
vstupenek. Všechny vstupenky byly výherní, takže si každé
dítě odneslo ještě malý balíček s překvapením.
Tímto by
pořadatelé chtěli poděkovat všem sponzorům za malé
dárečky pro děti a také všem, kteří se podíleli na přípravě
celé akce.
Dále Vás všechny zveme na slet čarodějnic, který se
bude konat 28. 4. 2012 v prostorách „Písečníku.“
V Terezíně 2. 4. 2012

zpracovala: Vrbová Blanka

ÚŘEDNÍ HODINY
Platnost od 1. května 2012
Obecní úřad Terezín – tel. 518 361 325
Starosta obce

–

Ing. Bc. Antonín Hanák

Místostarosta obce

–

Ing. Jaroslav Klíma

Pondělí:

-------

17:00 - 19:00

Úterý:

-------

-------

Středa:

-------

17:00 - 19:00

Čtvrtek:

-------

-------

Pátek:

-------

-------

Sobota:

9:00 – 11:00

-------

Neděle:

-------

-------

Poplatek za hlášení rozhlasem:
1. sdělení nabídky, poptávky a zveřejnění ostatních informací – 50,- Kč
2. hlášení místním rozhlasem s prodejem – 100,- Kč

Příspěvky do zpravodaje
Uzávěrka příspěvků pro číslo: 2/2012 bude 31. 5. 2012

Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými
příspěvky, děkujeme.
Pokud by někdo z občanů nesouhlasil se zveřejněním svého
jména v příštích vydáních zpravodaje, nechť to oznámí
na Obecním úřadě, nebo redakci. Ať už v souvislosti
s významnými životními jubilei, nebo v napsaných článcích.

Veselé prožití velikonoční doby a krásný příchod jara

Za redakci : Ludmila Esterková
Pokud má někdo zájem přispět do dalšího zpravodaje svými
příspěvky,
může
své
příspěvky
zasílat
na
e-mail:
e.ludmilka@seznam.cz, nebo kontaktovat na tel. č. 607669919
Fotogalerii ke zpravodaji naleznete na úřední desce obce
a na www.obecterezin.cz

KARNEVAL

ZAROSTLÝ POMNÍK

ŠKOLNÍ PLES

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

MASOPUST

NÁCVIK ČESKÉ BESEDY

VINAŘSKÝ PLES

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PŮDNÍ BYTY NAD OÚ

