léto 2019

SLOVO STAROSTY
SPOLEK PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY, Z.S.
A TEREZOVSKÁ CHASA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

TEREZOVSKÉ
HODY
5. 7.–7. 7. 2019

PROGRAM

PÁTEK
/ 17.00 STAVĚNÍ HODOVÉ MÁJE
/ 20.00 HODOVÁ DISKOTÉKA / HRAJE DJ POPÍK

NEDĚLE
/ 14.30 PRŮVOD OD KOSTELA
/ 16.00 - 20.00 HODOVÁ ZÁBAVA POD MÁJŮ
/ HRAJE DH HORNOBOJANI

MÍSTO KONÁNÍ - AREÁL PÍSEČŇÁKU V TEREZÍNĚ

SOBOTA
/ SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ
POŘÁDÁ DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

Vážení sousedé,
vítám vás u stránek nového zpravodaje.
Začal čas opalování, koupání, doba ochutnávek
čerstvě utržených jahod a třešní z vlastní zahrádky,
v lese začínají růst první houby. Děti už jistě odpočítávají, za jak dlouho jim začne období prázdnin
a období dovolených rodičů. Zase jsou o rok starší,
o třídu výše, o pár centimetrů vyšší, o pár zážitků
bohatší a něco vědomostí chytřejší.
Stejně jako v číslech minulých, budete seznámeni s tím, co nás čeká a zavzpomínáte na to, co se
v obci za uplynulé pololetí událo. Seznámíte se s činností spolků a sdružení, které se právem chlubí tím,
co se jim podařilo. Ani obecní úřad nezahálel.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem občanům, kterým není lhostejný
vzhled naší obce a udržují své zahrádky a chodníky před svými domy. Za obec
pak zejména panu Karlovi Pernému, který velkou péči svědomitě věnuje právě
údržbě obce a paní Petře Kmentové za samostatnou péči o zeleň. Vždyť právě vzrostlá zeleň nás v těchto úmorných vedrech, která v posledních letech
zažíváme stále častěji, příjemně chrání před slunečními paprsky a vytváří tolik
žádané mikroklima nad naší obcí.
Přeji příjemné listování novým zpravodajem s podtitulem léto. Už samo slovo
„léto“ v nás evokuje dobu prázdnin a dovolených, spojených se spoustou zážitků a poznávání nových míst, teplé počasí a načerpání nových sil do další práce.
Tak bývá léto vnímáno a opěvováno. Nechci kazit letní idylku, ale na druhé
straně je tento čas stejný jako tři zbývající roční období. Také má spoustu všedních dní, je to čas, kdy se pracuje více než kdykoli jindy. A není to jenom díky
dlouhým dnům a krátkým nocím, ale je to zkrátka období, kdy těch pracovních
povinností bývá mnoho. Jasným příkladem jsou zemědělci, ti o tom ví své. Ale
i ostatní činnosti mají své „žně“. Ať už je to jakkoli, chci vám popřát příjemné
dny, ať už ty všední, naplněné prací, tak ty dovolenkové. Přeji dny plné pohody
a šťastné návraty z vašich dovolenkových a prázdninových cest z kteréhokoli
místa na světě, ale hlavně na tom nejkrásnějším – u nás doma v Terezíně.

Váš starosta
Ing. Antonín Hanák

/ VEČER CM RUBÁŠ
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Milí spoluobčané,
pokusím se v krátkosti a stručnosti shrnout co se v uplynulém pololetí událo
a informovat Vás o dění v obci.
Činnost obce v roce 2019 zahájil Novoroční koncert. Jeho organizace se letos
ujala místostarostka obce, paní Ludmila Esterková. Kvalitní účinkující se představili s ryze vlastním repertoárem, přesto byla účast výrazně slabší než v roce
předešlém. Přípravy agapé se nikdo neujal a tak se po koncertě všichni rozešli
v tichosti domů.
Na předvánočním zasedání zastupitelstva obce, které bylo posledním v roce
2018, zazněl památný výrok, že v obci je vše hotovo a není třeba již nic dělat.
Kéž by tomu tak bylo. Jsem přesvědčen o tom, že opak je pravdou. Kdo má oči
otevřené, vidí takřka na každém kroku, že je potřeba něco zlepšit.
Nový rok přinesl změny také na obecním úřadě. Od února se můžete setkat
s novou úřednicí. Na základě výběrového řízení byla vybrána paní Ing. Zuzana
Pavková. Přeji, aby se jí u nás líbilo a v nelehké práci dařilo. Ti „občané Terezína“
kterým byla trnem v oku paní Výletová, tak mohou mít klidnější spaní, neboť
k 31. 1. 2019 ukončila v naší samosprávě pracovní poměr. Tato změna má dvě
roviny. Jednou je navýšení mzdových nákladů a druhou rozšíření úředních dnů.
Nově tak mimo středy, můžete navštívit obecní úřad pravidelně také v pondělí.
Z pohledu loňského „budovatelského“ roku by ten letošní mohl být pojat jako
intermezzo. Neznamená to však, že by obecní úřad zahálel. Naopak. Připravena byla už celá řada projektů. Některé z nich byly podány s žádostí o finanční
příspěvek a čekáme, zda finanční prostředky na jejich realizaci obdržíme.

Pódium
Z vlastní činnosti a prostředků jsme letos zahájily 1. etapu
pódia na veřejném přírodním
areálu, jehož projektová dokumentace byla připravena v roce
2015. Podaří-li se vytvořit dostatečnou rozpočtovou rezervu, bude v příštím roce následovat 2. závěrečná etapa.

Jedná se o projekty:
- rozšíření kapacity sběrných míst separovaných odpadů
- obnovu hřbitovní zdi, která se částečně v loňském roce zbortila
- osvětlení 3 nových přechodů pro chodce na komunikaci č. II/380

PEO a PPO v k. ú. Čejč, lokalita Doliny
Po dlouhodobé přípravě a řadě jednání se ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem dokončují podklady pro realizaci druhé z celkově tří etap protierozního a protipovodňového opatření v lokalitě Doliny. Byť se jedná o katastrální
území obce Čejč, obec Terezín bude bezprostředně dotčena touto realizací
a poskytuje maximální součinnost k tomu, aby mohlo být dílo realizováno se
100% dotací. Jedná se o záchytnou suchou nádrž s hrází a část polní cesty.

Jiné podporu zastupitelstva
nezískaly:
- opravu panelové komunikace
„U trati“.
Další projekty jsou v přípravě:
- vybudování sanitárního zázemí na veřejném přírodním
areálu - tábořišti
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Kulturní dům
V následujících dnech čeká
obecní zastupitele vyřešení
otázky „velkého sousta“ ve
věci budovy bývalého kulturního domu, později prodejny
a skladu nábytku. Tato problematika se začala řešit již v únoru roku 2018, tedy ještě před
komunálními volbami do zastupitelstev obcí. Noví představitelé obce budou rozhodovat, jestli je budova
s č. p. 158 přínos pro kulturní a společenský život v obci či nikoli.

Lokální biocentrum
V sousedním katastru obce Čejč ještě zůstaneme. Čeká se také na výsledek
žádosti, která byla podána v rámci Operačního programu životní prostředí na
vybudování lokálního biocentra II. Projekt získal v hodnocení maximum možných bodů. Při jeho schválení bude možné čerpat krytí 100% výdajů na tuto
akci. Jedná se o výsadbu lesoparku a remízku s volnou vodní hladinou. Přínosem má být nejenom schopnost těchto zásahů minimalizovat negativní vlivy zemědělského hospodaření, poskytnout úkryt a potravu pro zvěř, podpořit
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druhovou rozmanitost rostlin, ale také zatraktivnit okolí obce a podpořit tvorbu
příznivého mikroklima. V případě realizace této akce dojde také k vyřešení otázky „černých“ kanalizačních výustí.
Komunikace II/380
V srpnu by měla začít rekonstrukce komunikace č. II/380 a její dokončení je plánováno do konce roku 2019. V rámci této akce budou zhotoveny 3 přechody,
které je obec povinna osvítit VO.
Aktivní obec
V letošním roce jsme se zařadili mezi řadu obcí, která aktivně i finančně podpořila 10. ročník projektu NA KOLE DĚTEM.
Tato akce, představovala ujetí 1.300 kilometrů. Návštěvu přes šedesát měst
a obcí, kolik jich účastníci projeli asi ani nemožno spočíst. Z prodeje suvenýrů byl výnos 210 tisíc korun. Do kasičky bylo vhozeno a poté pod úředním
dohledem sečteno 73.041,- Kč. Dva originální zvony s logem Na kole dětem
a podpisy od známých osobností od mistra zvonaře z Orlických hor pana Jana
Šedy byly vydraženy za 85.500,-Kč. Dary měst a obcí v podobě šeků budou
teprve sečteny. Co není možné vyčíslit, jsou slzy dojetí, milá a vřelá přivítání
a překvapivě vysoké příspěvky na mnoha místech. Organizátoři prozrazují, že
již teď vědí, že to celé má smysl.
Jihomoravský kraj nabídl naší obci připojit se do projektu Zdravý kraj, který je
plně hrazen z rozpočtu JMK a je součástí mezinárodního projektu zdravá municipalita, který iniciovala OSN ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací.
Zastupitelstvo obce však vyhodnotilo, že se k projektu nepřipojí.
Zajímavá výzva přišla také ze Svazu měst a obcí na mezinárodní partnerství
s obcemi v Podkarpatské Rusi. Jedná se o obce, které si mohou být vzájemně
prospěšné zvláště v oblastech, které intenzivně řeší. Naše obec byla jednou
z 80 ti, které na výzvu reagovali a jednou z 50 pro kterou jsou nyní vybírány
vhodné protějšky. Z ukrajinské strany se přihlásilo přibližně 90 obcí. Z toho plyne, že budeme mít více než jednoho potenciálního partnera, se kterým bude
možné navázat spolupráci.
Připravenost:
Čekají nás nové výzvy a tedy i možnosti, jak naši obec učinit zajímavou a přitažlivou nejenom pro mladé obyvatele. Ať už se jedná o možnost vytvoření
dětské skupiny, zvýšení počtu bytového fondu, nebo zvýšení služeb občanské
vybavenosti. Tvorbu dětské skupiny (obdoba školky) už iniciovala paní Skopa-
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lová. Dále se nabízí možnost vybudování třetího bytu v půdním prostoru budovy obecního úřadu. Abychom nebyli zaskočeni a sáhli si na finanční zdroje,
je zapotřebí už nyní připravovat projekty a sdružit do týmu ochotné, pracovité
a ambiciózní lidi, kterým není život v naší obci lhostejný.
Co řeší senátorka Anna Hubáčková?
Na podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební
obvod č. 79. Náplní mojí práce není jen samotná tvorba legislativy a dohlížení a opravování zákonu, ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze, tak především v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
Během uplynulých dvou a půl let ve funkci senátorky jsem se po legislativní
stránce velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu
o zpracování osobních údajů, volebnímu zákonu a na konci roku 2018
novele zákona o insolvencích. Tato novela zákona byla velmi složitá. Jejím
cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům, kterých je v ČR více než
800 tisíc a zmírnit vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla jsem pověřena novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale změna byla přijata.
Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn uvedu především zkrácení lhůty
insolvenčního řízení na 5 let, u důchodců a zranitelných osob (invalidita II. a III.
stupně) na 3 roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek
věřitelů, může být od dluhů osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce
dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý životní start. A přede
mnou stojí další výzva: jak legislativně pomoct mladým lidem, kteří vstupují do
života s exekucí na dluhy, které často způsobili nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona. Předkladatelem
je sice ministerstvo pro místní rozvoj, ale zpracovatelem předlohy záměru je
hospodářská komora. To je možná poprvé, co návrh zákona nezpracovávají
legislativci, ale privátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu na míru je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, tedy urychlením a zjednodušením řízení lze
souhlasit, nikoli však se způsobem provedení. V předložené verzi vůbec nejde
o ochranu občana a veřejného zájmu. Stavební řízení se občanovi naopak hodně vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního úřadu se sídlem v Praze a v krajských městech
budou základní stavební úřady, které budou mít své pobočky někde v území.
Zda ty pobočky budu tam, kde dosud nebo jen v městech s rozšířenou působností a jaké budou mít pravomoci, to se zatím neví. Nebudou však součástí
stávajících městských úřadů.
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Je pro mne divné, že se zatím ani neví, kde bude občan svou žádost o stavební
povolení dávat, kdo o ní bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový pokus bude stát, to už není jasné vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“, a snažím se pro to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ Tento konflikt veřejných zájmů těžby štěrkopísku
a ochrany pitné vody trvá od roku 2004 až do současnosti. V roce 2018 byla
tato kauza projednána v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR, který
jednoznačně podpořil ochranu pitné vody a závěrem ve svém usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo
životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz ohledně
veřejné oponentury pan ministr Brabec odpověděl, že veřejná oponentura probíhá tím, že běží další správní řízení, kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům a návrhům. To jistě ano, ale bohužel v nich
nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani posudků předložených v rámci procesu
posuzování vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení posudků
z hlediska klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již
o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České štěrkopísky, která
celý záměr převzala. Této firmě v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad v Brně
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás v žádném případě
uklidnit věta, že jde pouze o administrativní stanovení čáry v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím se již otvírá prostor pro žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat?
Odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána. Český
báňský úřad zatím v dané věci nerozhodl, a pokud vyhoví žadateli o těžbu, musí
být podána žaloba k soudu. Na to se obce zastoupené Vodovody a kanalizacemi
Hodonín a.s. připravují. Občanům není lhostejné to, jakým směrem se tato kauza
ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný postoj Ministerstvo životního prostředí ČR,
které zůstává na svém tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. Společně
s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém regionu, budu v boji
o vodu aktivně pokračovat a to všemi dostupnými prostředky!
Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a to zejména
v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55
představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen ke zlepšení života obyvatel, ale především ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy
v daném úseku. Mou snahou je napomoci urychlení procesu přípravy projektu
a jeho realizaci.
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V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře a pět výstav. Náš
region tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svoji uměleckou
keramikou, dále slavné fotografie stařenek v krojích paní Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie skupiny
KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů a pan
Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění.
Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci
krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují lokální soubory regionů a stejně tak jsme pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního léta
v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům z mého regionu.
V letošním roce jsem měla tu čest reprezentovat Českou republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu v Ománu. Cílem této cesty
bylo podepsat dohodu o letecké dopravě mezi Českem a Ománem, projednání možnosti zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka
a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny studentů vysokých škol Univerzity
Karlovy a Univerzity Sultána Quboose a také možnosti spolupráce v oblasti
nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem, energetice či stavbě železnic.
Jak jsme již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda,
že právě mně jste dali tu důvěru Vás zastupovat v Senátu PČR.
Se svými problémy se na mě obrací i občané a setkávám se s nimi v mé regionální kanceláři v Hodoníně, Sadová 1688/1. V případě zájmu, si schůzku
prosím sjednejte s předstihem, telefonicky či emailem u mé asistentky paní
Bírešové, email: hubackova.kancelar@gmail.com, tel.: +420 728 667 752. Pro
schůzky v regionu preferuji pondělí nebo čtvrtek, samozřejmě vše dle domluvy.
Ráda se setkám i s Vámi!

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

str. 9

VÝSLEDKY VOLEB

100 LET ČSR

Výsledky voleb
do Evropského parlamentu

STROM SVOBODY –
100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

konané ve dnech 24. – 25. 5. 2019
v obci Terezín

SPOLEK PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY z. s. ve spolupráci s obecním úřadem vysadil k 100. výročí Československé republiky Strom svobody. Akce se konala
za účasti starosty obce a místních občanů. Po vysazení lípy se všichni přesunuli
do informačního centra OÚ, kde bylo připraveno občerstvení, výstava fotek
a předmětů vztahujících se k historii obce a osoby prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka, která je s naším krajem úzce spjata. Nechyběla
reprodukovaná dobová hudba a interaktivní zábava pro děti. Po posezení se
děti v doprovodu rodičů přesunuly ven, kde se konala Drakiáda. Celá akce byla
kladně hodnocena všemi zúčastněnými.

Volební účast
Voličů v seznamu:		
Počet vydaných obálek:
Volební účast:			

333
107
32,13 %

Výsledky politických stran
Název politické strany

Odkaz na registraci a mapu Stromů svobody: www.stromysvobody.cz
Počet hlasů

v%

ODS

5

5,66

ANO, vytrolíme europarlament

1

0,94

ČSSD

10

9,43

KSČM

5

4,71

PRO Zdraví a Sport

1

0,94

Moravské zemské hnutí

2

1,88

Česká Suverenita

1

0,94

Koalice STAN, TOP 09

6

5,66

Česká pirátská strana

12

11,32

SPD – T. Okamura

6

5,66

ANO 2011

12

11,32

Moravané

4

3,77

Demokratická strana zelených

2

1,88

Koalice Soukromníci, NEZ

17

16,03

Evropa společně

1

0,94

KDU-ČSL

20

18,86

Výroba draků

Strom svobody
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Z historie
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100 LET ČSR

100. VÝROČÍ ORLA

O LÍPÁCH REPUBLIKY

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ORLA „ZDAŘ BŮH“

Lípy republiky, nebo též lípy svobody, jsou dřeviny,
které byly vysazeny na počest vzniku Československé
republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně
jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k 1. výročí vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž
k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích. Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty,
proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní děti.
Lípy jsou pro své poselství zařazovány mezi významné stromy, některé z nich
již byly vyhlášeny jako památné stromy. Lípy republiky jsou živými památníky a
zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní
stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu.
Výsadby stromů s poselstvím dokazují naši národní identitu a posilují sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí. Sázení stromů při význačných událostech má
u nás dlouhou a silnou tradici. Ta má svůj základ ve zvykovosti lidí na úrovni
sociálních a kulturních potřeb.
Zdroj: www.lipyrepubliky.cz

Letos vzpomínáme 100 leté výročí Orla.
Toto společenství v Terezíně žilo. Letos si jej
připomínáme. Do živého společenství nás
vtáhl Orel z Kobylí. Pan Polák se postaral
o to, aby se i terezínští zapojili do účasti
na obnovení orelské poutě, která se uskutečnila 18. 5. 2019 v Žarošicích. Zúčastnili
se jí Marie Horychová, která vedla žačky v nácvicích na „Orelské“, Marie Bízová
a Ludmila Skopalová. Vzpomnělo se pamětním listem na zasloužilé již zemřelé členy Karla Kmentu, rodáka z Mutěnic, Jana
Ištvánka, rodáka z Hovoran, Jakuba Hradila, rodáka z Terezína, který prošel komunistickým vězením. Dokumentem o početném
společenství členů Orla svědčí fotografie,
které jsou připomínkou, že v Terezíně Orel
žil a zanechal stopy v srdcích lidí.

Terezínští Orli v 30. letech
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NA KOLE DĚTEM

PELETON CYKLISTŮ
„NA KOLE DĚTEM“ V TEREZÍNĚ
10. veřejná cyklotour Na kole dětem a s ní stovka cyklistů zavítala v pátek
7. 6. 2019 v dopoledních hodinách do naší obce. Čekalo na ně malé občerstvení
a možnost krátkého odpočinku v infocentru. Pan starosta s paní místostarostou nadšené sportovce přivítali a převzali od nadačního fondu Josefa Zimovčáka, který byl tradičně ve vedení celého peletonu „Certifikát partnera projektu na
podporu onkologicky nemocných dětí“. K cyklojízdě, jejímž cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc onkologicky nemocným dětem, se mohl přidat
každý, a to na jakoukoliv část zveřejněné trasy. V peletonu bylo možné potkat
známé osobnosti jako například prof. Pavla Pafka, nebo prof. Jana Pirka.

KNIHOVNA

NOC S ANDERSENEM
Už třetím rokem v knihovně proběhla bezkonkurenčně nejoblíbenější dětská
akce Noc s Andersenem. Letošní téma bylo indiánské a taky jsme si připomněli
výročí založení nakladatelství Albatros. O akci byl veliký zájem jako každý rok.
Letos se zúčastnilo 19 dětí ve věku 6 - 13 let.

Indiánské téma bylo zvolené záměrně
nejen pro svoji oblíbenost, ale především
z toho důvodu, že většina dětí nezná historii severoamerických Indiánů a události,
které vedly k jejich masakru a následnému
vyhnání do rezervací. Děti byly rozděleny
do indiánských kmenů a každý měl svoje tepee. Vybrány byly nejznámější kmeny
Lakotové (Siouxové), Apačové, Čerokijové.
Kdo chtěl, přišel v kostýmu a každý účastník dostal indiánskou čelenku z peří a korálků.
Jako první jsme se vydali na naučnou stezku po Terezíně, děti hledaly schované lístečky a předměty, z kterých se dozvěděly
základní informace o původních obyvatelích Ameriky.
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KNIHOVNA

Stanoviště s informacemi byla
označená např. kančím zubem, obrázkem vlka nebo lapačem snů. Stezku jsme zakončili indiánskou modlitbou
a poděkováním matce přírodě.

Po návratu ze stezky jsme sledovali
video o bitvě u Little Big Hornu a děti
se dozvěděly další poučné informace
o osídlování Ameriky a vykořisťování
původních obyvatel. Po videu následovalo malování na obličej a inspirací
nám byla kniha Hau Kóla o výrobě indiánských předmětů, talismanů a malování na kůži.

Večer dále pokračoval představením nejznámějších indiánských náčelníků a vůdců. Kdo chtěl, mohl
se naučit základní slovíčka v indiánském jazyce, třeba že lakotský název pro bizona je „tatanka.“
A děti se také dozvěděly, jak indiáni žijí v současnosti a jak to vypadá
v rezervacích.
Pak přišly na řadu hry jako městečko Palermo, Hádej, kdo jsem, Na sultána
nebo zajíček ve stromě, při kterém děti hledaly úkryt před zuřivým psem. Noc
s Andersenem se již pomalu chýlila ke konci a tak přišel na řadu již tradiční
půlnoční závod ve spacáku, při kterém děti poskakují, probíhají či se plazí mezi
překážkami. Malí indiáni se zachumlali do svých spacáků a tepee ve dvě hodiny
ráno a já jsem byla vděčná za to, že vše opět proběhlo podle plánu a děti byly
nadšené. Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným a budu se těšit
zase na příště.

Dále proběhla v knihovně taneční lekce
indiánských tanců, které jsme sledovali
na youtube. Tance předcvičovala indiánka z kmene Lakota a u některých
kreací jsme se hodně pobavili. Naučili
jsme se například kuřecí tanec, rolničkový tanec, tanec k udupávání trávy
(který se tančil před postavením tepee).
S velikým nadšením se pak setkalo
malování na tepee, děti malovali zvířecí
a indiánské motivy nebo lapače snů.
Po večeři jsme vyráběli šperky z korálků a kančích zubů, každý si vytvořil nějaký pestrobarevný náramek, náhrdelník či přívěšek. A kdo chtěl, vpletl si nějaké
korálky a peří také do vlasů. Abychom se opět rozhýbali, večer pokračoval
tancem a zpěvem u totemu, kdy jsme využili taneční kroky z lekce indiánských
tanců a také se naučili zpívat lakotskou píseň k udupávání trávy v původním
jazyce.
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KNIHOVNA

Kromě Noci s Andersenem v knihovně proběhla akce Měsíc severské literatury
zakončený přednáškou o severské literatuře a způsobu života. Během celého
měsíce bylo možné si zapůjčit vybrané knižní tituly ze severské literatury.
Chystané akce v knihovně:
• Výstava „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“ 		 červenec - srpen
• Piknik s knihou – červenec, piknik pod širým nebem s knihou
		 a občerstvením.
• Týden knihoven (30. 9. - 6. 10.)
• Deskovky v knihovně – říjen, hraní deskových a karetních her
• Měsíc dětské literatury a literatury pro mládež – listopad
• Den pro dětskou knihu (30. 11.)
• Akce probíhající celoročně je Knižní výzva a Soutěž o nejlepšího čtenáře.
Více informací o chystaných akcí najdete na webových stránkách knihovny, na
vývěsce nebo přímo v knihovně.

Marie Krupicová
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PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY

MASOPUSTNÍ PRŮVOD – 2. 3. 2019
Letošní masopust nám vyšel až na březen
a my jsme měli o to víc času vymyslet a nachystat masky.
Už potřetí k nám přijeli přátelé z Ústí nad
Labem a připojili se do průvodu obcí. Moc
se jim tato akce líbí a slíbili přijet i příští rok.
Říkají, že jsou u nás dobrosrdeční a vstřícní
obyvatelé. U nich už tyto tradice, jako masopust, pálení čarodějnic apod. dávno zanikly. A nikdo je neobnovuje. O to víc je první rok překvapilo, že nám lidé otvírají
a mají nachystané i pohoštění. Tam se neznají skoro ani sousedé.
Zažili jsme spoustu legrace, zvlášť když zrovna přijel linkový autobus a několik masek nastoupilo do něj
a chrastilo kasičkou. Lidé se ale smáli a také něco málo
přispěli. Sem tam se zastavilo i nějaké auto a lidi se bavili. Hlavně pro ty, kteří jeli z daleka, to bylo takové povyražení na cestách.
Počasí nám letos přálo, tak jsme nebyli ani tak vymrzlí, jako každý rok. Přesto to
byl náročný den. Chodili jsme od 9 hodin do 5 hodin odpoledne. Ale i tak se všichni
této akce rádi účastníme, protože je to pro dobrou věc, sejde se parta přátel, uděláme radost hlavně těm, kteří už nemají možnost někam chodit a bavit se a hlavně
dál pokračujme s tradicí.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili, ale také hlavně těm, kteří nám přispěli peněžitým darem na činnost spolku. Bez této podpory
bychom nemohli fungovat, protože i když tomu věnujeme svůj volný čas, bez nároku na odměnu, tak k pořádání akcí potřebujeme i různé věci nakoupit a zajistit.
A potom je zase pro nás odměnou, když v hojném počtu přijdete na akci pořádanou spolkem. Tak jako tomu bylo na další akci, kterou byl košt sušenek.

PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY

KOŠT SUŠENEK POD NÁZVEM
DOBROTY U CIMBÁLU SE USKUTEČNIL 10. 3. 2019
Jako každý rok, tak i letos jsme se snažili vymyslet košt něčeho, co jsme ještě
nechutnali. Už jsme měli různé buchty, pomazánky, jednohubky, rolády a už ani
nevím, co všechno. Tak uvidíme, co vymyslíme na příště. Pokud budete mít
někdo nějaký nápad, klidně s tím za námi přijďte. Rádi se necháme inspirovat.

Trochu jsme měli strach, jestli někdo
něco přinese, ale nakonec se sešlo
32 vzorků sušenek a 7 vzorků pečených čajů. K poslechu hrála CM
Lúka. Je to soubor složený z mladých. Jsou moc šikovní a všem se
líbili. K velké radosti pořadatelů se
prostory rychle naplnili a ještě jsme
přidávali židličky.
Nakonec vinaři ze Spolku Terezínských vinařů obdarovali všechny ženy hezkou
kytičkou k Mezinárodnímu dni žen. Akce byla završena vyhlášením a předáním
cen za nejchutnější sušenky a čaj. Už teď se těšíme na další ročník.

Ludmila Esterková
předsedkyně spolku Přátelé dobré zábavy, z.s.
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SPOJKA

SPOJKA

SPOJKA
Radostné „aleluja“ zaznělo první ve farním kostele, aby se pak přidal zpěv
i v kostele v Terezíně. Tradice „hrkačování“ přiměla další občánky, aby před
velikonoční dny se vryly do paměti tak, jak naváděly fotografie i z dřívější doby.
„Vše k větší cti a chvále Boží“, upozorňuje zapsaná věta pana faráře v knize
návštěv ve sklípku.

Dobou adventní začínal nový církevní
rok. „Narodil se ve veliké chudobě“.
Na to měla upozornit výstava betlémů, která byla instalována ve sklípku
pod kostelem nazvaném Spojka. Nejpůsobivěji měla upozornit a přitáhnout
děti ke zpěvu koled v kostele. Tím se
také zahájila doba vánoční, pro děti
nejradostnější svátky. Věta: „V dětech
hledejte Pána Ježíše“, toho mnoho napovídá. Doba vánoční milá, nám toho
hodně přinesla, ale také rychle uběhla.
Po ní následovalo „mezidobí“, které
připomíná zelená barva. O této době
svědčí také výstavka pod názvem
„Procházka obcí Terezín“. Zdůrazněn
měl být pozdrav „Petrův zdar“ na počest všem rybářům.

„Velikonoční oběti, pospěšme chválu zapěti.“ Děti pravidelně v úterý pospíchaly
do kostela, aby se při varhanech naučily krátké písně, které pak přednesly, aby
daly najevo, že tu v Terezíně jsou, že je Pán Ježíš má rád. „Dobrý, dobrý je Bůh,
radostně pějme, k Němu se znejme.“

Z popela křížek na čele upozornil:
„Člověče, prach jsi a v prach se zase
obrátíš.“ A fialová barva odlišila i oblékání, na které se v postní době dříve
kladl důraz. Krojové obleky jsou důkazem toho, že i oblečení mělo zdůraznit vážnost doby.

Když nahlédneme k sousedům do farnosti, uvidíme i jiné zvyky, které vyjadřuje vážnou část ze života Pána Ježíše.

Ludmila Skopalová
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KRONIKA

KRONIKA - UDÁLOSTI PŘED DESETI LETY
Den otevřených sklepů
Terezínští vinaři uspořádali 4. července
již po čtvrté „Den otevřených sklepů“.
Otevřeno bylo 16 sklepů, v některých
vyhrávala harmonika a ve sklepních
uličkách zpíval devíti členný pěvecký
soubor při cimbálové muzice z Buchlovic. Večer v areálu hrála cimbálová muzika Mládí. Téměř 450 návštěvníků bylo
s touto akcí velmi spokojeno. Vstupné na sklepy činilo 250,-, ve kterém byla
započtena sklenička a klobása. Na večerní program bylo vstupné 100,Komunikace Doliny
Protipovodňové opatření započalo v obci 17. června předáním staveniště v lokalitě Doliny. Opatření spočívá ve zpevnění polní cesty na Dolinách, vybudování
retenční nádrže a kanalizace přes obec k železniční trati na odtok vody do
„Svodnice“, která je zanesená a neumožňuje dostatečný odtok vody.
Hoří práškovna
Šest hasičských sborů přijelo 14. července zasahovat při požáru Práškovny
a lakovny Terezín. Zasahovat nemuseli, zaměstnanci této malé firmy si požár
uhasili sami hasicími přístroji.

KRONIKA
Terezovské krojované hody 2009 „Návrat k tradici II.“
Opět v režii Antonína Hanáka ml. V pátek v podvečer proběhlo stavění hodové
máje na Písečňáku, večer s moderátory rádia Jih a hudbou. Od 21,00 hodin hrála skupina Massage a také návštěvníci mohli ochutnat gastronomické
pochoutky v podobě různě připravených červíků. V sobotu od 15,00 hodin
byla přehlídka moravských vín, začátek uváděli trubači z MZLU Brno, hrála
cimbálová muzika Mládí, vystoupil folklorní soubor z Kojetína a dětský folklorní
soubor z Čejče. Návštěvníci hodů se mohli po obci projet v kočárech taženými
Kladrubskými vraníky. Večer byl ještě zpestřen deseti tanečnicemi ze Šardic,
které předvedly žertovní „kankán“. Byl zajištěn bufet s udírnou, v areálu bylo
postaveno velké kryté pódium pro účinkující, muzikanty i pro hodovníky. Pod
sklepy v uličce byly postaveny stánky s cukrovinkami, hračkami i nafukovací
skákací hrad pro děti.
Nedělní krojovaný průvod vyšel od kostela za doprovodu dechové hudby Stříbrňanky, přijelo téměř padesát krojovaných z vedlejších obcí. Hody provázelo
nádherné slunečné počasí, teplota 27 stupňů. Odpolední vstupné bylo 50,-Kč
a večerní 100,-Kč. V pondělí mladým hrála Disco show Eden. Finanční náklady
na 4 denní hodový program si vyžádaly 218 360,-Kč. Díky sponzorům – manažeru zpěvačky Evy Pilarové ve spolupráci se Sony BMG, rádia Jih, hlavním sponzorem ze zpravodajské služby volného obchodu působícího v Dubaji
a E-ON ČR, byla částka uhrazena.

100. výročí Orla
Obec Terezín vzpomíná 100. výročí Orla. Základ tohoto spolku položil tehdy
činný spolek Omladina. Roku 1947 v červnu bylo v obci nejslavnější orelské
vystoupení, kterého se zúčastnilo mnoho cvičenců z okolí. Na aktivity ve spolku
Orla vzpomíná dnes dosud žijících devět „orelek“.
Terezovský dvůr
Na Terezovský dvůr nastoupil nový nájemce pan Josef Iš. Dvůr nese název „Výcviková stáj Terezovský dvůr“. Specializuje se na výcvik kočárových koní, ustájení koní, odchov hříbat hlavně plemena Lipicány, Friské koně, Starokladrubské
koně a také vyjížďky kočárem po okolí.
Stav obyvatel
V průběhu tohoto roku se do naší obce přistěhoval jeden občan a pět občanů
se odstěhovalo. K 31. 12. 2009 obec má 423 obyvatel.
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Jsme dědici všeho krásného a cenného, co vytvořila minulost. Hody bývaly
odjakživa záležitostí svobodné chasy a stárků. Byl to jakýsi tradiční nepsaný
zákon. Nová doba však učí nás dívat se na vžitou tradici hodů poněkud jinak.
Zcela právem se žádá, aby hody nebyly záležitostí jen svobodné chasy, mládeže, ale aby se na hodech podílela celá obec a to jak zábavou, tak užitkem.
Hody, to je ta slavnost, největší společenská událost v obci. Na náš kroj musíme být pyšní a hrdí, nesmí ležet ladem ve skříních, jak mladí i starší by je s láskou při všech slavnostech měli oblékat. Vždy nadnesenými slovy se vyjadřuje
o našem kroji městský člověk, nebo i zahraniční host.
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KRONIKA
Děti, mladí, ale i starší generace pokud se obléknou do našich krásných krojů,
vzdávají tak úctu našim předkům, tradicím a lásce k domovu. Můžeme být rádi
a buďme hrdí na to, že láska k tradici hodů, jimiž žili a věřili naši předkové, zůstává, a proto si přejme, aby tradice přežili i nás…
Jaroslav Němec
kronikář

OPSÁNO ZE TŘÍ DOPISŮ
Terezínský hřbitůveček I.
Samota tíží, ale Pán Bůh uzdravuje. Ztratíme-li nejbližší, zůstaneme osamoceni, táhne nás
to na hřbitov. I kdybychom si oči vyplakali, nic
nezměníme. Jedině zde na posvátné půdě
pociťujeme, že nás Pán Bůh uklidňuje a jedině v tísni začneme důvěrně vnímat své okolí.
Zabolí nás u srdce, když vidíme kříž, který je
z poloviny poničený. Jak je panu faráři, když
při pohřbu pohlédne na tento poničený kříž a co přespolní když jej uvidí? Je to
ostuda pro nás zdejší občany. Je mi 72 let, pochována zde nebudu, ale jako
zdejší občance mně to vadí. Jednou jsem se zeptala pana faráře jak mu je,
když vidí na jednom kříži jenom kousek Krista a na druhém kříži má uražené
nohy. Víte, co mi odpověděl? Jako občanka byste se měla postarat o to, aby to
na těch křížích bylo v pořádku. No a tak jsem měla o práci postaráno. Nastalo
ježdění, shánění až jsem z toho byla zoufalá. Posteskla jsem si před dcerou,
ta mi poradila, abych se obrátila na starostu v Mutěnicích. Byl velmi ochotný,
poskytl mi i svého zaměstnance a poničený kříž byl trochu opraven. Doma jsem
ho několikráte očistila od rezu a nátěrů a dala jsem ho panu Skopalovi, aby ve
firmě pana Žilky byl nastříkán na zlato. Také pan Skopal za asistence své maminky pozlaceného Krista přidělal na kříž. Všechny tyto práce byly ctí a darem
pro obec. Přála bych vám všem ten blažený pocit, když se vám s pomocí Boží
takovéto dílo podaří. Já už zde dlouho nebudu, ale odkazuji vám všem, dívejte
se kolem, ale ne jenom očima, dívejte se srdcem…

KRONIKA
kovi. Byl velmi překvapen tímto nápadem. Nohy podle vytvarované plastelíny
udělal, ale při opracování se nohy znovu ulomily. Co teď, do květné neděle zbývá pět dní. Na mé stálé naléhání udělal kameník znovu nové nohy, ale nebyly již
opracované. Sehnala jsem si brusné kotouče a kamínky, krásně jsem nožičky
vypracovala i prstečky k zulíbání. Vše se stihlo, odměnou mi byl blažený hřejivý
pocit z dobrého díla. Opatrujte s láskou svoji rajskou zahrádku, jsou tam vaši
předkové, děláte to pro sebe a pro své potomky. Je to vaše vizitka…
Snaha
Staráš sa, snažíš sa, ale ocenění moc nemáš, ještě aj pomlůvajů. Tentokrát jsi
to ale vyhrál. Myslím, že sa to líbilo všem. Pěkný pořad – zážitek. Sice to byl
jinší kroj a všechny zvyky jak z našeho regionu, ale právě ty zvyky nás všeckých
obohatily, tak to bývalo a my už to neznáme. Velice sa snažily, téklo z nich,
na tem sklepě to houpe a někteří chlapi byly jak hory vysocí, aj ženské měly
k sobě, také vysoké, ale zvládli to na jedničku. Nejvíc sa mě líbilo ty hry – s tím
jablíčkem, kovář, švec aj. Sedlák, sedlák (zač toho vola dáte, když nic neříkáte
atd.) To jsme tancovaly my za svobodna ve „Slovácké besedě“, to nás učil Jiřík
Valenta a Tonda Zaviačič, sháněly noty pro Kopečka, kapelníka až nevím kde.
Tancovaly jsme to aj na plesy. Nejvíc sa líbil ten najstarší tanečník (spíš stařeček)
malý, ale živý, ten s humorem si získal srdce všech. Na jedničku. Temu tleskaly
nejvíc. Já to píšu v posteli, když nemožu spat. Neděle na svátek Krista Krále.
Přeju hodně zdraví a vše dobré…
Jaroslav Němec
kronikář

KRONIKA

Terezínský hřbitůveček II.
Je jaro a ještě mi zbývá opravit kříž před hřbitovem. Kristus má uražené nohy.
Takového velkého Krista neseženu, natož kameníka, který by mu udělal nohy.
Ale jak? Za chvíli se u tohoto kříže světijů kočičky. Do květné neděle musí být
spravený. Po mnoha probdělých nocí jsem dostala Boží vnuknutí, míra na nohy
může být z tvarovací hmoty, plastelíny. Podařilo se to a tak honem ke kamení-
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ČÁP BÍLÝ

ČÁP BÍLÝ

ČÁP BÍLÝ
V tomto roce se v těsné blízkosti naší obce poprvé usadil
čáp bílý. Neušlo to pozornosti
občanů ani ornitologů. Hnízdit
začali na předem připravené
podložce speciálně za tímto
účelem. Jestli se zabydlí trvale,
bude záležet na mnoha okolních faktorech.
Následující řádky nás seznámí s
čápem bílým jako takovým. Čáp
bílý je velký pták s dlouhým krkem a dlouhýma nohama. Délka těla je 95–110 cm a rozpětí
křídel 180–218 cm, hmotnost
se pohybuje v rozmezí 2,3–4,4
kg. Ve zbarvení převažuje bílá barva, letky jsou černé, zobák a nohy červené.
Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Čáp bílý je tažný pták se zimovišti v subsaharské Africe. V posledních letech přibývá případů přezimování v Evropě,
což bývá připisováno mírnějším zimám. Jde o denního migranta táhnoucího ve
větších hejnech čítajících i několik tisíc ptáků. Většinu vzdálenosti urazí pomocí
plachtění, při kterém využívá stoupavých termálních proudů nad pevninou. Jarní tah je výrazně rychlejší než podzimní a čápi při něm dělají i méně zastávek.
Ptáci zimující v jižní Africe každý rok uletí cestou na zimoviště a zpět více než
20 000 km. Během podzimního tahu přitom denně zdolají vzdálenost kolem
200 km, na jarním tahu okolo 300–400 km. Ptáci z evropských populací se na
podzimní tah vydávají od srpna, mladí ptáci o několik dnů dříve. Táhnou dvěma
hlavními cestami – západní přes Gi braltar do západní Afriky a východní přes
Turecko do východní a jižní Afriky. Hranice tahových cest leží mezi řekami Rýn
a Labe. Naši čápi se do Afriky vydávají převážně jihovýchodním a méně (především ptáci ze západních a jižních Čech) i jihozápadním směrem. Hnízdo stavějí
oba ptáci na střechách, komínech, sloupech, stromech, speciálních podložkách a jiných vyvýšených místech. Hnízdění na lidských obydlích je doloženo
již od středověku. Hnízdí 1x ročně od dubna do srpna. Snůška čítá 2–7 bílých
vajec. Na snůšce sedí přibližně 33 dnů oba rodiče. Mláďata se líhnou postupně
a je mezi nimi patrný věkový rozdíl. K utlačování mladších mláďat staršími na
hnízdě nedochází. Slabší mláďata však mohou být občas zabita rodiči v případě nedostatku potravy. Hnízdní péče trvá zhruba osm týdnů a po dalších

str. 26

10 dnech jsou mláďata již plně samostatná. Po vyhnízdění se rodiny slučují
do menších i větších hejn. Ke ztrátám na hnízdech dochází nejčastěji z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí, kdy mohou malá mláďata prochladnout
nebo zahynout hlady. Pohlavní dospělosti dosahují ve stáří tří let, poprvé ale
hnízdí často o 1–2 roky později. Ve volné přírodě se dožívají průměrně 8–10 let,
rekord je 34 let a 10 měsíců. Čáp bílý se živí se hlavně drobnými savci (hraboši,
krtky), hmyzem, žábami a žížalami, méně požírá také plazy a ryby, ptačí vejce
i mláďata a mršiny. Kořist vyhlíží za pomalé rozvážné chůze, na hlodavce někdy
nehybně čeká u nor podobně jako volavky. Početnost čápa bílého v Evropě od
poloviny 19. století výrazně klesala a z některých zemí zcela vymizel. Hlavními
příčinami úbytku byly industrializace zemědělství a nepříznivé změny v krajině,
zahrnující vysoušení mokřin a přeměny luk na pole. Od 90. let minulého století
se začaly stavy opět zvyšovat a čáp bílý postupně osídlil řadu oblastí, odkud
v minulosti vymizel. V ČR jsou nejčastějšími příčinami úhynu náraz na dráty
(50 %) a zasažení elektrickým proudem (23 %).
Ing. Antonín Hanák

ZTRÁTY A NÁLEZY
mobilní telefon

deštník

svazek klíčů,
klíč na šňůrce

K vyzvednutí v úřední dny na Obecním úřadě!
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ŠARDICE
Jsme terénní sociální služba, která pomáhá lidem neomezeně věkem, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Kde pomáháme?
Jezdíme do domácnosti
k uživatelům, do 7 obcí:
Strážovice, Stavěšice, Šardice,
Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín
Provozní doba
Kancelář: po – pá, 8:00 – 12:00
Terén: po – ne, 7:00 – 20:00
Kontakt:
Šardice 5, 696 13 | Tel: 733 755 880
e-mail: domovinka.sardice@hodonin.charita.cz,
web: www.hodonin.charita.cz
Jak můžeme pomoci?
Nejčastěji se setkáváme se situací, kdy člověka pustí z nemocnice, nezvládá
péči o sebe a má zdravotní problémy. Buď nemá blízko rodinu, která by pomohla, nebo rodina je zaměstnaná a potřebuje zajistit pomoc po dobu, kdy je
v zaměstnání.
- Na základě sociálního šetření domluvíme rozsah pomoci a četnost.
- Rozsah a péče se může kdykoliv změnit podle potřeb uživatele.
- Pomůžeme vyřídit příspěvek na péči, ze kterého se hradí
		 pečovatelská služba
- Pomůžeme zajistit a kontaktovat další návazné služby – ošetřovatelská
		 péče, odlehčovací služby, obvodní lékař.
- Půjčujeme kompenzační pomůcky – polohovací postele, invalidní vozíky,
		 chodítka, wc křesla.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
a je logické, že se málokdo předem zajímá o problematiku domácí péče. Naší
největší odměnou jsou spokojení uživatelé, kterým bylo dopřáno žít co nejdéle
tam, kde se cítí nejlíp. Za období 10 let pečovatelská služba uzavřela 560 smluv
s uživateli ze 7 obcí. O některé lidi se staráme několik let nepřetržitě.

ŽEHNÁNÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ
V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Během necelých čtyř let se nám podařil obnovit již hodně zastaralý vozový park
pro pečovatelskou službu. Peníze se sháněli velmi těžko, pomohli nám obce,
sponzoři a dárci, Nadace ČSOB a peníze z Tříkrálové sbírky. Aby pečovatelky
do všech 7 obcí jezdily bez úhony a dostaly se k lidem, kteří je potřebují včas,
chtěly jsme si zajistit i vyšší ochranu. Pojištění sice máme, ale požehnat auta
byla sázka na jistotu.
Žehnání služebních automobilů se mší svatou proběhlo 4. 4. 2019 v kostele
v Terezíně. Touto cestou bych chtěla poděkovat p. Skopalové, která nám pomohla vytvořit krásnou atmosféru a nezapomenutelný zážitek.

Bc. Helena Špérová
vedoucí Charitní pečovatelské služby Šardice

Poděkování
Děkuji všem obecním úřadům za dobrou spolupráci i vzájemnou komunikaci.
Máme společnou snahu, aby bylo dobře postaráno o lidi, kteří by bez cizí pomoci nemohli zůstat ve svém domově a obci. Děkujeme i všem sponzorům za
podporu.
Je těžké naši práci prezentovat, protože ji děláme v soukromí našich uživatelů
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MATRIKA

ZUBNÍ DESATERO

NAROZENÍ
22. 1. 2019
13. 5. 2019

František David
Sofie Turzíková

JUBILANTI
65 let

70 let
80 let
81 let
82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
89 let
91 let
94 let

DĚTEM

František Bureš, č. p. 39
Martin Žilka, č. p. 150
Zdeňka Jurečková, č. p. 30
Zuzana Odložilíková, č. p. 35
Josef Křenek, č. p. 149
Jaroslav Jeřábek, č. p. 67
Jana Šišáková, č. p. 146
Františka Křenková, č. p. 149
Jaroslav Bayer, č. p. 33
Ludmila Lesovská, č. p. 99
František Vašíček, č. p. 2
Oldřich Knápek, č. p. 143
Ludmila Skopalová, č. p. 9
Marie Bízová, č. p. 138
Josefa Hradilová, č. p. 49
Božena Křivková, č. p. 16
František Knápek, č. p. 81
Josef Vykydal, č. p. 87
Antonín Hoša, č. p. 123
Františka Jeřábková, č. p. 121
Ludmila Zaviačičová, č. p. 1
Marie Mayerová, č. p. 95
Anna Prachařová, č. p. 29
Františka Ambrosová, č. p. 108
Františka Bravencová, č. p. 48
Všem jubilantům, přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Tuto radu dala žákům paní učitelka Pavlíková v roce 1950.
Báseň měla od své maminky.
1. Kdo je moudrý, tak to je,
o svůj chrup si pečuje.

6. Žádné kapky, žádný lék,
nezmůže, co kartáček.

2. Jísti ovoce a zeleninku
lepší, jak do pusy cukrovinku.

7. Zubní pasta, věřte milí,
ta nám hezky zuby bílí.

3. Studené kdo s horkým míchá,
pozdě potom honí bycha.

8. Ten, kdo naši radu maří,
ať se chystá k zubaři.

4. Kovy nejsou ke šťárání,
kovem se jen zuby zraní.

9. Komu k smíchu naše rada,
na falešný chrup ať střádá.

5. Ořechy kdo louská zuby,
vlastní zdraví sám si hubí.

10. Kdo si o chrup pečuje,
s úsměvem se raduje.

ÚMRTÍ
24. 1. 2019 František Kuchař
5. 6. 2019 Antonín Hanák
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADY
Změna termínu v odpadovém účtu. Nebude již kalendářní rok, nýbrž „odpadový rok“ který bude od 1. října do 30. září. Žádáme uživatele odpadových účtů,
aby včas uplatnili své případné pochybnosti v evidenci. Na pozdější reklamace
nebude brán zřetel.
Dále upozorňujeme občany, že sběrné místo za budovou bývalého PROCOMETALU není smetiště a vyzýváme všechny uživatele, aby dbali nápisů na jednotlivých nádobách. To znamená, aby odkládali svůj odpad pouze do nádob
k tomu určených. Nerespektování má na následek podstatné zvýšení nákladů
za likvidaci jednotlivých složek odpadů.

SVOZY ČERVEN - PROSINEC 2019
POPELNICE + PYTLE

POUZE PYTLE

20. června
4. července
18. července
1. srpna
15. srpna
29. srpna
12. září
26. září
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24. října

10. října

21. listopadu

7. listopadu

19. prosince

5. prosince
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Posezení u cimbálu s ochutnávkou místních vín a doprovodný program: 19 - 24hod.
Cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic, Ohňová a světelná show

V případě, že nesouhlasíte s uveřejněním vašeho jména, nebo fotografie v článcích nebo s uvedením vašich osobních údajů v rubrice životních jubileí, oznamte nám prosím tuto skutečnost písemně na adresu
Obecního úřadu Terezín.

Otevřené sklepy: 12 -18hod.
Mužský pěvecký sbor z Hovoran,

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

který se uskuteční 6. července 2019 v areálu vinných sklepů v Terezíně.
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