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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo obecního
zpravodaje Terezínské lity. Mnozí z Vás jistě zaregistrovali,
že se ze čtvrtletního vydání, stalo vydání pololetní.
Od minulého zpravodaje, uběhlo mnoho dní, týdnů i měsíců.
Takové časové rozpětí dá tušit, že se také mnohé událo a to
nejen na území naší obce.
Léto pomalu skončilo a přišel podzim. Počasí bylo víc než
vydařené a pro naši polohu také obvyklé. Snad jsme si ho
všichni náležitě užili. Ať už po stránce barev, sklizni plodů
vinné révy, nebo při pouštění draka. Také v naší obci se
projevila lidská tvořivost a podzimní výtvory z přírodnin
nebyly ojedinělou záležitostí. Kdo chtěl, naskytla se mu
nejedna příležitost na procházky krásnou podzimní přírodou.
Mnohým z nás neunikla ani iniciativa a nápaditost okolních
obcí a mohli jsme si tak všimnout třeba osvětlených dýní
kolem vozovky ve směru na Čejč. A to od vinárny po závod
společnosti Kornfeil, s.r.o.
S blížícím se koncem roku přichází, jak už to bývá zvykem
hodnocení uplynulého období. Během uplynulé doby se
realizovalo,
projednávalo
a
řešilo
několik
akcí.
Nejdůležitějším počinem během letošního roku byl úkol
likvidace závazků, které se táhly od roky 2009. Včetně
splacení všech půjček a zvládnutí financování provozu obce.
Veřejné služby, jak úspěšně začaly, tak také úspěšně
skončily. Obec využívala maximum, co jí úřad práce nabídl.
Z toho ovšem jen někteří byli ochotni pracovat. Naopak, byli
i tací, kteří chodili nad ráme svých povinností a pomáhali,
kde bylo zapotřebí. Pro rok 2013 máme požádáno
o příspěvek na vykonavatele veřejně prospěšných prací.

Jestli nám bude podpora poskytnuta a kdo nám bude
přidělen, není zatím vůbec zřejmé. Další aktivitou obce byla
na žádost občanů zahájena úprava územního plánu.
Na obecním úřadě proběhla reinstalace internetové sítě, díky
které se náklady na tyto služby snížily o polovinu.
Po mnohých letech se dořešila věc s nemovitostí pod úřední
deskou obce a částí příjezdové cesty, kterou vlastnila
Jednota. Obec získala druhé místo v soutěži třídění odpadu,
kde byla ohodnocena slevou na vývozu. Po několika
žádostech občanů, byla opět instalována popelnice
na hřbitov. Pevně doufáme, že tím napomůžeme nešvary
některých majitelů hrobů, v podobě házení květin a zbytků
svíček za hřbitovní zeď, postupně odstranit úplně. Ukončena
byla smlouva se společností E.on - servisní, která se starala
o údržbu veřejného osvětlení v obci, za paušální poplatek
více jak 25 tis kč ročně.
Nejrozsáhlejší a časově i organizačně nejnáročnější, byly
příprava rekonstrukce kanalizace – stoky „C“, která vede
od hřiště směrem k hospodě U Fridrichů. Ještě do konce
roku, by mělo proběhnout předání staveniště a do konce
března celá akce ukončena. Na tuto investici získala obec
příslib 100 % dotace z ministerstva životního prostředí.
Vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Jelikož obec nemá
čistírnu odpadních vod, zdálo se, e celá akce je nereálná.
Nakonec i za přispění odboru ŽP v Hodoníně, který nám
přikázal kanalizaci zasypat inertním materiálem, nebo
ji legalizovat, se podařilo vyjednat v Praze podmínky,
za kterých je obec schopna akci realizovat. Kanalizace měla
být již do konce roku 2012 zkolaudována, ale jelikož celá
procedura je zdlouhavá a je k realizaci zapotřebí
nepřeberného množství vyjádření, včetně řešení věcného
břemene s JMK nebylo reálné akci v termínu zvládnout.
Proto bylo požádáno MŽP o posunutí termínu. Této žádosti
bylo sice vyhověno, ale ne v celém rozsahu požadované
délky. Proto je nezbytně nutné na akci intenzivně pracovat.

Dokončena byla také akce Lokálního biocentra – Příhony.
V listopadu proběhlo závěrečné vyhodnocení této investiční
akce, která byla realizována a dva roky udržována
s rozpočtem více než 6 milionů korun. Následnou péči
a údržbu spojenou s udržitelností projektu v dalších letech,
která bude spočívat v pečlivé úpravě dřevin a rostlin, ale také
likvidaci náletových dřevin, bude už nevyhnutelně nutné,
zahrnout do rozpočtu obce na rok 2013.
Omezit bude proto nutné práce ve výsadbě dřevinné skladby
na mokřadech. Alternativou je, že by s údržbou, která
vyžaduje především pravidelné sečení travního porostu,
vypomohli dobrovolníci. Není nutné, aby byli pouze z naší
obce. Pokud by byl zájem vypomoci s touto údržbou,
budeme jistě velmi rádi. Vždyť se jedná o lokalitu určenou
pro všechny.
Další lokalitou je protipovodňové opatření a koryto Čejčského
potoka, které jsme se při žádosti o vyčištění a odstranění
sedimentů z úseku našeho území, zavázali udržovat
v náležitém stavu.
V oblasti údržby zeleně se tedy bezpochyby budeme potýkat
s nedostatkem techniky, pohonných hmot, ale také pracovní
síly.
V letošním roce nás zastihla porucha křovinořezu, která
si vyžádala opravu za téměř 4 tis. korun.
K tomu, aby se dosáhlo cíle ve stanoveném úkolu, v podobě
umoření všech závazků po splatnosti, který si zastupitelstvo
vzalo za své, přispělo několik faktorů. Prvním krokem byla
změna funkce starosty z uvolněné na neuvolněnou. Druhým
krokem bylo vzdání se funkčních požitků všech zastupitelů,
kteří svou funkci vykonávali zdarma, na úkor svého osobního
času. Následovalo ukončení pracovního poměru s paní
uklízečkou. Dalším krokem byl návrh na zkrácený úvazek pro
paní účetní. Jelikož nebyla vůle přistoupit na dohodu
zkráceného úvazku, nezbylo jiné východisko, než rozvázat

tento pracovní poměr. Místo toho obec uzavřela smlouvu
o vedení účetnictví s externí firmou. Dosáhla tím úspory
přibližně 15 tis měsíčně.
Dalším krokem bylo omezení provozu veřejného osvětlení.
I zde se ušetřily prostředky v řádech desetitisíců korun.
K tomu všemu přispěl i velmi vstřícný krok ministra financí,
kterým nám byla snížena splátka návratné finanční výpomoci
po dobu dvou let na polovinu. To znamená, že v roce 2011
a 2012, obec splácela MF 500 tis. ročně. Jak už rozpočet
na rok 2012 napověděl, nebylo plánováno financování
sportovního areálu, ani investice do veřejného osvětlení.
Tímto můžeme uzavřít stránku výdajů. Naopak na stránce
příjmů obec získala mimořádnou finanční podporu
z prostředků Jihomoravského kraje, kde Kancelář hejtmana
JUDr. Michala Haška, uvolnila na platy zaměstnancům
a úhradu dlužné částky za odběr elektřiny, 300 tis kč.
Jsem velmi rád, že se do dnešního dne podařilo uhradit
veškeré závazky po splatnosti, z let minulých.
Mohlo by se zdát, že rok 2013 bude tedy v mnohém
veselejším duchu. Zde si však musím bohužel opět trochu
povzdechnout, neboť situace nebude o nic lepší. Naopak,
i když se to nezdá, bude zapotřebí velmi obezřetně
a hospodárně přistupovat ke každé finanční operaci.
Největší zátěží pro obecní rozpočet v roce 2013, bude
splátka MF, jejíž výše bude více než dvojnásobná
a to přibližně 1,2 milionu korun.
Další výdaj, který obec nemine, je financování neuznatelných
nákladů ve věci rekonstrukce kanalizace – stoka C. Jedná se
především o náklady spojené s přípravou akce, tedy
vypracování projektové dokumentace, zpracování projektové
dokumentace s žádostí o finanční podporu, výběrové řízení
na dodavatele, ale také vyhotovení veřejnoprávní smlouvy,
či technický dozor, apod.
Předběžné neuznatelné výdaje je pohybují okolo 1/3 milionu
korun.

Kromě splátky ministerstvu financí v celkové výši 7 mil kč,
splatného v roce 2018, má obec závazek vůči obci
Hovorany, za dojíždějící žáky, ve výši přibližně 180 tis.
korun, splatný do roku 2015. Nerozpletený uzel zůstává
v podobě ukončeného členství a majetkového vypořádání
v rámci mikroregionu Hovoransko, který se táhne téměř rok.
Zde obec dlužila za pravidelné roční členské příspěvky, které
se nehradily.
Tím, že obec ukončila členství a požádala o majetkové
vypořádání, mělo dojít dle vyjádření právního zástupce obce
k zápočtu pohledávek obou stran a tato kapitola se uzavřít.
Bohužel tomu tak nebylo. Dobrovolný svazek obcí sice
majetkové vypořádání navrhl dle usnesení jednotlivých
zástupců obcí, které však bylo doporučeno neakceptovat,
neboť se nejedná o právně podložený způsob. Lze tedy
očekávat, že tato záležitost bude zdlouhavější, než
se čekalo. V každém případě, je zapotřebí hájit zájmy obce
a jejich občanů.
Nezodpovězenou otázkou zůstávají také platební výměry,
na vrácení dotace za výstavbu půdních bytů, která
i s příslušným penále, činí 3,6 mil. Kč. Což je částka,
převyšující sama o sobě celý rozpočet obce na rok 2012.
Proti tomuto odvodu se obec samozřejmě odvolala,
za použití vyjádření vysoce postavených pracovníků
Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém bylo uvedeno,
že celá dotační akce, byla z jejich strany řádně ukončena
a vyúčtována. Neshledávají v ní tedy žádná pochybení.
Generální finanční ředitelství však tvrdí opak a vratku dotace
po obci vyžaduje s tvrzením, že byly porušeny základní
podmínky poskytnutí dotace. Od odvolání uplynuly více jak tři
měsíce a do dnešního dne, není zřejmé, jaké stanovisko
k tomu vrcholové orgány zaujmou. Soudní řízení obce
se také vleče. Současný stav je u odvolacího soudu v Brně.
Jaký bude verdikt, nikdo netuší.

V návrhu pro akce v příštím roce, bude především oprava
komunikace pod sklepy a kolem sportovního areálu. Dále
oprava hřbitovní zdi a křížů, které jsou svědectvím o odkazu
našich předků. Každá zamýšlená činnost potřebuje ale
finanční zdroje, které obec nemá. Proto bude nezbytné
využít všech dostupných možností a pokusit se získat na tyto
akce prostředky. Bez nic a povinné spoluúčasti, se nelze
do akcí pouštět.
Malou záplatou obecního rozpočtu a navýšením příjmů
je pronájem obou obecních bytů. Obec také změnila
dodavatele energií, a sice společnost Lama energy, kde jsme
stejně jako v minulém roce, dostali výhodnější cenu, díky
připojení k regionu Politaví.
Připojení k tomuto regionu má vliv pouze a jen na tvorbu
ceny při odběru zemního plynu. Jiné výhody a povinnosti
z toho pro obec neplynou. Uzavřen není ani žádný písemný
materiál k tomuto kroku.
V roce 2012 se v naší obci uspořádalo několik kulturních
akcí. Ať už to byly tradiční, či teprve ty, které svoji pouť
v čase lidského života teprve začínají. Vzpomenout můžeme
na Společenský večer, Hody, Otevřené sklepy, karneval,
Den koní, Vozatajské závody, aktivity ročníku 1948, rybářské
závody a jiné. Převážné většiny těchto akcí jsem osobně
navštívil a jsem velmi rád, že se opět vrací do naší obce
soudržnost a ochota společně vytvářet hodnoty kulturního a
společenského života v obci. Přejeme všem pořadatelům,
hodně elánu, vytrvalosti a nápaditosti i do dalších let.
Pravidelným měsíčníkem, který vydávají manželé Skopalovi,
se stala Spojka.
Ne vše je ale tak růžové, jak by se zdálo. Žijí mezi námi i lidé
hovada, což vypovídá o místu, kde se shromažďují pytle
s tříděným odpadem. Někteří nelení a pytle, které si odnesou
z obce na plasty, papír a obaly (tetrapaky) využívají na běžný
komunální odpad, jako jsou pleny, zbytky z domácností,

mršiny a jiný odpad. Je až s podivem, že si dá někdo tu práci
a odnese zase tento pytel zpět na místo s tříděným
odpadem. Či ho vhodí do kontejneru na objemný odpad
z plastů. Nad úvahou některých našich spoluobčanů,
opravdu zůstává rozum stát.
Pytle obec kupuje a je snahou, aby byly co nejvíce zaplněny,
samozřejmě s ohledem k váze odpadu. Takový pytel je třeba
pak pevně zavázat, aby se manipulací nerozsypal. Úložiště,
kde se patle s tříděným odpadem ukládají, je určeno pouze
pro tříděný odpad. Není to místo, kde se odkládá vše,
co se nám nevleze do popelnic, a chceme z domácnosti
odstranit. Nové sběrné „hnízdo“ se podařilo v tomto roce
vybudovat pod kostelem, před domem č.p. 33. Tyto
kontejnery dostala obec do bezúplatné výpůjčky. Popelnici
obec dala opět na hřbitov. I tato je plně využívána. Doufáme,
že to pomůže odstranit špatné návyky některých majitelů
hrobů, v podobě házení zbytků svíček a květin za hřbitovní
zeď a příkop vedle kostela. V roce 2013 máme také
přislíbeny 2 nové kontejnery na plast a papír. Je třeba se
rozmyslet, kde budou vhodné umístnit. V úvaze zůstává
lokalita u hřiště.
Protože už pomalu končí doba adventní, rád bych vám všem
popřál klidné a
pokojné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky,
pracovních i osobních
úspěchů po celý rok 2013
Antonín Hanák
Starosta obce

Smetiště vytvořené občany

Volby v naší obci

Vánoční zamyšlení 2012
Letos v říjnu jsme vstoupili do Roku víry, který vyhlásil papež
Benedikt XVI.
Co je to vlastně víra? Obvykle se říká, že je to osobní přilnutí
člověka k Bohu. Můžeme také říci, že víra je jakýsi kompas,
podle kterého orientujeme svůj život. Rok víry má také své
logo, na kterém je znázorněna lodička. Šancí církve jako
lodičky i každého z nás je Ježíš Kristus.
Rok víry nám má pomoci objevit krásu víry a její hodnotu. Má
nás vést k odpovědi na otázku, jestli z víry vůbec žijeme.
Mnohdy už žijeme z něčeho, co jsou jen její důsledky – třeba
sociální cítění… Často nám také záleží víc na vnějších
věcech nebo na nás samých než na Ježíši Kristu.
Vyhlášený Rok víry nám má pomoci uvidět, na čem spočívá
naše víra a co obsahuje. Svoji víru a vztah k Bohu musíme
podepřít rozumem a naukou. Měli bychom se vracet ke
katechismu a stále rozšiřovat své vědomosti. Víra nás
všechny spojuje navzájem a zbavuje nás strachu… Strachu
z čeho? No přeci z neznámé budoucnosti, například z konce
světa, který má být údajně letos 21. prosince.
Člověk měl v každé době sklon vytvářet katastrofické
scénáře dějin. Proč? Už v člověku samém je mnoho
nevyjasněného a apokalyptické nálady jsou mentalitě našeho
světa přirozené. Člověk často zapomíná na to, že byl
stvořen. Všude na světě je vidět v lidském snažení určitý
chaos. Je dílem svobody člověka, v jehož životě málo
znamená Bůh a zákon jeho lásky. Bůh svůj vztah ke světu
však nemění podle toho, jak se my lidé k němu chováme.
Tento postoj patří k jeho Božství.
Kristův 2. příchod na konci dějin nás má přimět k bdělosti.
V evangeliu sv. Marka ve 13. kapitole čteme: „Ale v těch
dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane

svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se
zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka /J. Krista/ přicházet
v oblacích s velikou mocí a slávou… O tom dni a o té hodině
však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
Toto evangelium je poselství radostné zvěsti tomuto světu
i když začíná neutěšeně. To, že se hvězdný svět zachvěje
neznamená, že tím skončí svou existenci, a že by
opotřebováním ztratil svůj smysl. Tyto úkazy v sobě nesou
bolestné stopy hříchů lidí. Křesťanské poselství o posledních
věcech člověka je naplněním naší víry. I když se v něm
setkáme s pomíjivostí zákonů přírody, tato pomíjivost není
dominantou evangelia. Tou je Kristus, který slavnostně
završí běh dějin svou božskou mocí, spravedlností a láskou.
Všechny katastrofické scénáře světa bez přítomnosti
přicházejícího Krista jsou jen bezduché senzace a jsou to
nebezpečné ideologie. Nahánějí strach a zbavují člověka
odvahy k životu.
P. Milan Těžký

Ohlédnutí – Akce r. 2012
7.1.2012 Vinařský ples
Spolek Terezínských vinařů, o.s.
18.2.2012 Masopustní průvod
Přátelé dobré zábavy, o.s.
17.3.2012 Dětský maškarní ples
Přátelé dobré zábavy, o.s.
28.4.2012 Slet čarodějů a čarodějnic
Přátelé dobré zábavy, o.s.
2.6.2012 Dětský den
Přátelé dobré zábavy, o.s.
17.6.2012 Výstava fotek
Kostel Božského srdce Ježíšova – sestavila p. Ludmila
Skopalová
30.6.2012 Den otevřených sklepů
Spolek Terezínských vinařů, o.s.
29.6. -2.7.2012 Hody Terezín 2012
Přátelé dobré zábavy, o.s.
14.10.2012 Drakiáda
Přátelé dobré zábavy, o.s.
17.11.2012 Mňamhubky
Ročník 1948, Přátelé dobré zábavy, o.s.,

Hody 2012
V letošním roce se pořádání „Hodů“ ujali Přátelé dobré
zábavy, o.s. spolu s terezovskou mládeží. Před samotnými
hody se uskutečnilo několik organizačních schůzek, protože,
řekněme si to na rovinu, pořádání „Hodů“ není jednoduchá
záležitost. Navíc, když se v tom angažují stále ti stejní a
zkušenosti s takovou akcí téměř žádné. Nakonec se to, ale
zvládlo a díky všem, kteří se na organizaci podíleli, by nikdo
nepoznal, že jsme v tom byli nováčci.
Samotná příprava započala dlouho před akcí. Nejprve se
mezi mládeží vybíral stárkovský pár. Už to nebyl snadný
úkol. Jsme malá dědinka a těch, kdo by přicházeli v úvahu
není mnoho. A z těch mála, zase mnozí nemají kroj a
pořizovat nový v dnešní době, je finančně náročné. Některým
se nechce a jiní měli obavy, že by to nezvládli. Ale podařilo
se a stárkou již podruhé byla Ludmila Esterková a stárkem
Martin Bezůšek. Navíc jsme v letošním roce měli i sklepníka
Pavla Skopala, který se staral, aby měla kapela stále co pít a
bylo veselo. Tímto jim patří poděkování, protože se úkolu
zhostili svědomitě a odvedli velký kus práce. Stárka měla na
starosti tvorbu pozvánek, sóla, výzdobu areálu, stárek zase
přivezení a očištění máje a spoustu dalšího. Nebyli v tom ale
sami, pomáhala jim terezovská chasa, za což je chválíme. Je
vidět, že není pravdou, co se o dnešních mladých traduje, že
se jenom „flákají a opíjejí se“. Jak je vidět umí přiložit i ruku k
dílu a zapojují se do dění v obci. Abychom je ale
nepřechválili, někteří jedinci by se nad sebou měli zamyslet,
protože když obec reprezentují špatně v jiných dědinách,
dělá to špatný obraz o celé obci (už tak pochroumaný).
Ale vraťme se k hodům. V sobotu 9.6.2012 se jelo pro máj.
Chasa vybrala velkou máj a dvě malé májky. Jednu pro
stárku a jednu před obecní úřad. I přes nepřízeň počasí se je
podařilo v pořádku přivést, očistit a nachystat na hody. Sice
jsme asi třikrát zmokli, ale zase jsme si říkali, že na hody

bude hezky. V neděli 17.6.2012 se mladí oblékli do krojů a
ráno se zúčastnili mše sv. v místním kostele, na oslavu
Božského srdce Ježíšova. Odpoledne vyšli za doprovodu
hudby po dědině a osobně předávali pozvání na terezovské
hody. Za finanční dary, které obdržely od občanů, patří
všem velké poděkování. Peníze se použily k zaplacení
dechové kapely Vinařinka z Čejkovic.
Po „Zvaní na Hody“ se rozjely přípravy naplno. A toho se
zhostili členové o.s. spolu s dalšími dobrovolníky. Bylo
potřeba zajistit nejen zázemí pro samotnou akci, ale i nákup
zboží do bufetu, různá povolení, zajištění stanů, kdyby
pršelo, dovést všechno na písečňák a spoustu dalších věcí.
Ty sice nakonec nejsou vidět, ale bez nich by se tak velká
akce neuskutečnila. V pátek 29.6.2012 se podařilo bez
velkých potíží postavit hodovou máj, která byla vidět už z
dálky a zvala všechny projíždějící, aby se přijeli podívat. V
sobotu si mohli všichni projít vinné sklepy a ochutnat dobrá
vína místních vinařů. Akci „Den otevřených sklepů“ pořádal
Spolek Terezínských vinařů.
No a přišla neděle. Počasí se nám vydařilo a v průvodu bylo
co obdivovat. Krásné malované i vyšívané pantle, sukně,
korálky ozdobené zástěry i kordulky se třpytily ve slunci.
Krojovaní i přihlížející procházeli za doprovodu dechového
hudby Vinařinka obcí pro stárku a stárka. Ti potom pana
starostu požádali o povolení hodů, tzv. „stárkovské
právo“.Ten si připravil řeč krásnou, leč pro některé hodně
dlouhou. Ale nakonec stárkovi povolení předal a stárku
vyzval k tanci . Někteří žíznivci byli rádi, že se průvod blíží k
místnímu hostinci a oni mohli svá vyprahlá hrdla svlažit
studeným nápojem . Minulý rok jsme si stěžovali na zimu a
déšť a tento rok bylo takové horko, že po skočení průvodu se
mohly kroje ždímat, jak byly propocené. A jak už to bývá a je
takové dusno, často přichází bouřka. Což se vyplnilo večer.
Začal foukat tak silný vítr, že každý kdo měl ruky a nohy,
přidržoval stany, aby nám neuletěly. Nakonec se nám

podařilo plachty sundat a všichni se přesunuli na
Tereziánský sklípek. Tam jsme pokračovali v zábavě a tanci.
Přeci si nezkazíme náladu rozmary počasí.O půlnoci měli
stárka se stárkem sólo a byli „vyneseni“ k baru, kde stárek
chase objednal jednu rundu. Dobrá nálada nám vydržela jen
do rána. Když jsme přišli uklízet ráno písečník, tak jsme
uviděli tu spoušť. Někdo nepřející poničil konstrukci stanu.
Nevím, jestli mu to přineslo aspoň z části takovou radost,
jakou nám to přineslo starost, napravit škodu. Ale hlavně
jsme všichni nevěřícně kroutili hlavou, jak někdo něco
takového může udělat.
I když jsme byli naštvaní, museli jsme to překousnout,
protože nás večer čekala hodová diskotéka. Naštěstí
nepršelo, tak jsme stany už nepotřebovali. Kdo chtěl, si
zatancoval, někdo si přišel popovídat s kamarády a někdo se
přišel podívat a podpořit akci.
A bylo po „Hodech“. Doufáme, že těm kdo se účastnili, se na
hodech líbilo a přijdou na další akce, které neděláme jen pro
sebe, ale jsou určeny všem občanům Terezína..
Závěrem bych chtěla poděkovat všem Přátelům dobré
zábavy a těm, kteří se podíleli na přípravě „Hodů 2012“ za
jejich čas a úsilí věnované přípravě a organizaci celé akce.
Poděkování patří i a.s. Zemas za půjčení traktoru při dovozu
máji , Radku Hošovi, který máj přivezl, Spolku Terezínských
vinařů za půjčení stanů a jejich spolupráci, manželům
Studýnkovým za krásná paví péra, která zdobila stárkův
klobouček, panu Fodorovi za půjčení udírny, no prostě všem,
kteří jakkoliv přispěli.. Děkujeme a těšíme se na Hody 2013.

Ludmila Esterková
Přátelé dobré zábavy, o.s.

Kostelní hodky
Letos jsme na tzv. hodky oslavili 80. Výročí vysvěcení
kostela.
Slavnosti byly pod novou střechou, která se podařila po
velkém úsilí jak domácích, tak přespolních.
Dlouhou dobu sílily hlasy, aby socha Bolestné Panny Marie
=Pieta byla navrácena do Terezína. Za podmínky vybudovat
pro ni kapličku, stane se tak. Za sponzorování dobrodinců se
vše uskutečnilo.
Jsme vděčni za to, že uklízení odpadu se ujal OÚ.
V současné době se připravuje akce „Cesta“, to znamená
vybudování cesty k novému hřbitovu.
Ludmila Skopalová

Spolek Terezínských vinařů, o.s.
Poslední červencový víkend se již po sedmé konal Den
otevřených sklepů. V rámci přípravy byly uklizeny sklepní
uličky, posečena tráva, na Písečňáku postaveny stany pro
návštěvníky. Ráno čekali vinaři ve svých krojích na příjezd
žebřiňáku pana Iše z Výcvikové stáje Terezovský dvůr.
Koňský povoz projel se zpívajícími vinaři dědinů a vrátil se ke
sklepům, kde proběhlo focení. Po poledni už začali proudit
návštěvníci pod sklepy. Bylo otevřeno patnáct sklepů, ve
kterých se nalévala kromě klasických odrůd i vína méně
známá, jako např. Hibernal, Malverina, Agni, Merlot, Laurot.
Nechybělo ani slámové a ledové víno, k ochutnání bylo i víno
portského typu. Návštěvníci mohli ohodnotit vinaře kupónem,
který byl součástí vstupenky, a za který obdrželi láhev vína
dle vlastního výběru z nabídky vinaře. Ke sklence dobrého
vína zahrála cimbálová muzika z Buchlovic. Kdo se chtěl
trochu provětrat, mohl nasednout do připraveného kočáru
taženého koňmi a projet se po dědině. Ve večerních
hodinách se dění přesunulo na Písečňák. Vinaři večer
zahájili zpěvem vinařských písní za doprovodu cimbálové
muziky Mládí z Čejče. Poté již vystoupil dětský folklórní
kroužek Pomněnka. Večer svými vstupy zpestřila i taneční
skupina Gesto Dancers z Hodonína. Nejmladší, nejstarší a
nejvzdálenější návštěvníci obdrželi ocenění z rukou
předsedy spolku. Pak už se jen jedlo, koštovalo a tančilo do
ranních hodin. Příští den byl areál uklizen a připraven na
další události. V Terezíně se konaly tradiční krojované hody.
Vinaři se v hojném počtu ukázali v průvodu, kde podpořili
chasu.
Děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům a příznivcům
dobrého vína za účast. Poděkování patří i spolku Přátel
dobré zábavy a panu Išovi z Výcvikové stáje Terezovský
dvůr za spolupráci při přípravě a konání celé akce.

Příští Den otevřených sklepů v Terezíně se bude konat
6.7.2013. Všichni jsou srdečně zváni.

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

Záznamy z kroniky obce r. 2006
Zákaz pobíhání psů.
Zastupitelstvo obce 11.října 2006 schválilo obecně závaznou
vyhlášku o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva
na veřejném prostranství obce.Veřejným prostranstvím obce
jsou
veškeré
ulice
obce,veřejná
zeleň,parky,sportoviště,tábořiště,hřbitov a další prostory
veřejně přístupné každému bez omezení,tedy sloužící
obecnímu užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.Psi se na veřejném prostranství v obci mohou
pohybovat pouze na vodítku a to v doprovodu držitele nebo
jim pověřené osoby.Obec žádá,aby majitelé psů brali ohled
na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady
hygieny a uklízeli po svých pejscích exkrementy.
Za nedodržení této vyhlášky může být udělena pokuta až do
výše 1.000,-Kč.
Velikonoční sportovní neděle 14.dubna 2006
1.mistrovské utkání v sezoně na zrekonstruovaném
sportovním areálu Sokol Terezín – Spartak Svatobořice.Bylo
krásné slunečné velikonoční dopoledne,zápas přišlo
povzbuzovat na sto diváků.První zatěžkávací zkoušku měly
nové šatny,bufet a také nové dresy se znakem
Terezína,které nechal pořídit obecní úřad a také nové
přenosné ozvučení na celý sportovní areál,které je možné
využívat i na jiných akcích.Bylo ujednáno,že pokud by při
tomto fotbalovém utkání hráči Sokola Terezín neodvedli
odpovídající sportovní výkon,museli by provést pro obec
prospěšně úklidové práce.Vzali si to k srdci a zaslouženě
vyhráli
díky
nahrávce
L.Horníčka
–
střelil
gól
K.Poláček.Vítězství 1 : 0 pro Terezín.Věříme,že v novém
sportovním areálu budou jenom skvělé sportovní výsledky ke
slávě sportovců Terezína.Také,že tohoto sportoviště budou

využívat v hojné míře další zájemci z řad žáků,dospívající
mládeže,ale i dospělých.
Přesňákové a svařákové odpoledne.
18.listopadu 2006 spolužáci ročníku 1948 se rozhodli
uspořádat v obci tuto netradiční gastronomickou akci.K
ochutnání v prostorách informačního centra obecního úřadu
bylo dvaadvacet druhů přesňáků jako : kakaovofíkové,malinovo-kokosové,čokoládové,tatrankové.To
byly
netradiční náplně,ale stejně uspěla náplň povidla a
mák.Návštěvníci sami měli možnost vyhodnotit vzorky,ale
nakonec byly všechny vynikající a výborné.Mezi návštěvníky
byli i přespolní a domácích bylo více jak sto
padesát.Přesňáky k ochutnávce předložilo šestnáct místních
žen.Vinaři darovali své vzorky vína a tak se návštěvníkům k
přesňákům mohlo podávat i svařené víno.Bylo to velmi
pěkné odpoledne a touto akcí se naše obec zviditelnila i v
blízkém okolí a v regionálním tisku.
Propadlý kůň v jímce.
17.února 2007 u hlavní brány zdejšího statku se propadl do
odpadní jímky jeden z mnoha koní,které majitel na statku
chová.Koně přijela zachraňovat jednotka profesionálních
hasičů Z Hodonína a také automobilový jeřáb z požární
stanice Břeclav.Kůň se propadl do jímky o rozměrech 1,5 x 3
metry a hluboké 2 metry již v pátek,majitel ho postrádal,ale
domníval se,že kůň se z ohrady jenom zaběhl.Vyprošťování
koně z jímky začalo až v sobotu v 10,00 hodin.Obsah jímky
musel být napřed odčerpán, také pokácen strom,který bránil
jeřábu v činnosti.Kůň musel být napřed zklidněn,potom byl
podvázán textilními popruhy a jeřáb koně vyprostil.Více jak tři
hodiny trvala tato záchranná akce.Jímka byla ihned
majitelem zabezpečena.

Jaroslav Němec,kronika obce

Spolek Terezínských vinařů, o.s.
Tradiční svatomartinská ochutnávka se konala 10.11. v
prostorách Tereziánského sklípku. Po zahájení předsedou
spolku se ujal slova pan Hoša, který tuto ochutnávku řídil. K
ochutnání byly odrůdy vín Irsay Oliver, Müller Thurgau,
Veltlínské červené ranné, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a
Muškát Moravský. Vína byla letos výjimečná svou plností a
buketem, z části dané letošními klimatickými podmínkami,
ale i skromnější úrodou ovlivněnou jarními mrazy. Vinaři,
manželky vinařů i pozvaní hosté si pochutnali na kachně s
knedlíkem a bílým i červeným zelím. Toto pro ně připravil
personál vinárny.
Třetí sobotu v novém roce tj.19.1.2013 se bude konat v
Tereziánském sklípku Společenský večer. O hudební
doprovod se postará Cimbálová muzika Cangla z Hovoran a
hudební skupina Magic Melody. Nebude chybět bohatá
tombola s doprovodným programem. Srdečně zvou
pořadatelé.
Vítězslav Vrba člen Spolku Terezínských vinařů, o.s.
www.vinariterezin.cz

Vzpomínky
Strýčku, tetičko, bývalo oslovení před začátkem rozhovorů.
Kdo ale nechodil v kroji (bylo jich málo) oblékal se „za
paničku“, bývalo oslovení panimámo. (Pavlusová, Osičková,
Žaliová, Fuksová)
Ve spolcích se oslovovali bratře, sestro, včelaři příteli. Od
padesátých do osmdesátých let XX století bývalo oslovení
soudruhu, soudružko.
Každý si rád zapamatuje milé úsměvy. Starší nejraději
vzpomínají na dobu svého mládí. Tetička Knápková
s tetičkou Málkou Vykydalovou jako osmdesátileté (teď už
odpočívají na hřbitově) zavzpomínaly s úsměvem jim
vlastním, ale také s povzdechem na své nedělní procházky
Terezovem. Tehdy pěkně nastrojené, šatky a zástěry
vlastnoručně vyšívané, se chtěly zalíbit.
Písnička, zpívaná tetičkou Knápkovou jim oběma připomněla
dávnou minulost.

Já mám tragač novej,
Vozím na něm olej.
Od městečka ke vsi,
Děvčata, kupte si
Olej tragalovej.

Ludmila Skopalová

Pozvánky na akce v roce 2013

19.1.2013

Společenský večer

Spolek Terezínských vinařů, o.s
2.2.2013

Zábavný večer

Přátelé dobré zábavy, o.s.
9.2.2013

Masopustní průvod obcí

Přátelé dobré zábavy, o.s.

Inzerce
Výuka zpěvu a hudební nauky
Nabízím výuku zpěvu a hudební nauky pro děti, mládež a
starší. Jsem absolventkou konzervatoře, zpěvu se věnuji i
nadále na vysoké škole. Pokud máte zájem, můžete mě
kontaktovat na čísle: 602 887 012 nebo na e-mailové adrese:
k.bezuskova@centrum.cz
Těším se na Vás.
DiS. Kristýna Bezůšková, Terezín

Základní škola T.G.Masaryka Hovorany
Projekt HOVORANSKO
Projektový den na 2. stupni na téma HOVORANSKO
proběhl ve středu 24. října. Žáci si vybírali z deseti dílen:
• Vinařství
• Nářečí v Hovoranech
• Malba „žúdra“
• „Šohaj s děvčicú“
• Co vařily a pekly naše babičky
• Kde to je?
• Kalendář lidových tradic a zvyků
• Neoficiální názvy ulic v Hovoranech a Čejči
• Znaky obcí
• Tvorba plakátů o obcích

Krádeže v našich vinohradech

Pozvánka

Zpívání u vánočního stromu
23.12.2012 Vás zveme na zpívání u vánočního stromu.
Akce se koná před Obecním úřadem.
Na zahřátí se bude podávat svařené víno a čaj.
Přijďte se podívat na rozzářený a nazdobený vánoční strom,
Zazpívat si, poslechnout si koledy a popřát si všechno dobré.
Akci pořádají ve spolupráci:
Obec Terezín,
Přátelé dobré zábavy, o.s.,
Spolek Terezínských vinařů, o.s.

Jubiulanti 2012
Gratulujeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letošním
roce dožili významného životního jubilea. Přejeme jim, aby
byli spokojeni, necítili se osamoceni a těšili se dobrému
zdraví.
Knápek František
Kuchař František
Skopal Pavel
Slováčková Marie

75
75
75
75

Terezín 81
Terezín 28
Terezín 9
Terezín 16

Mayerová Marie
Studýnka Leopold
Grietsch Milán
Fojtíková Bohumila
Hradil Josef
Zaviačičová Ludmila

80
80
80
80
80
80

Terezín 95
Terezín 102
Terezín 73
Terezín 33
Terezín 49
Terezín 1

Valentová Antonie
Dufková Růžena
Hošová Marie
Košová Anna

85
85
85
85

Terezín 18
Terezín 82
Terezín 43
Terezín 30

Bravencová Barbora

96 Terezín 62

Oznámení

Všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví, štěstí,
ale také mnoho pracovních i osobních
úspěchů
přeje
Obecní úřad a zástupci obce.

OÚ oznamuje ,
že v době od 27.12.2012 do 4.1.2012 bude zavřeno.

TESPRA oznamuje, že vývoz popelnic bude přes vánoční
svátky beze změn.
Pravidelný vývoz je 31.12.2012.

Světelná vánoční výzdoba na sloupech veřejného osvětlení
není z důvodu ukončení nevýhodné smlouvy se společností
E.on servisní. Obec tuto výzdobu měla pouze zapůjčenu
v rámci platnosti smlouvy o údržbě veřejného osvětlení, která
se pohybovala řádově v desítkách tisíců korun ročně, bez
ohledu na výkony.

Vozatajské závody

Výstava obrazů na akci Den koní

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

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

