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SLOVO STAROSTY

SPOLEK TEREZÍNSKÝCH VINAŘŮ z.s. POŘÁDÁ

Spolecens
Spolecenský
ˇ
vecer
ˇ
KTERÝ SE USKUTEČNÍ 25.. 1. 20
2020
V KULTURNÍM DOMĚ V KRUMVÍŘI.
ZAČÁTEK VE 20.00h.

K TANCI A POSLECHU HRAJE
TABURČANKA Z DAMBOŘIC

čas dovolených v roce 2019 je už dávno za
námi. I ty nejdelší dozvuky Hodů už dávno utichly. Hospodáři sklidili svoji úrodu, žáci ve školních lavicích pilně plní své úkoly a letošní Svatomartinské už mnozí z nás ochutnali. To všechno
nasvědčuje tomu, že rok se pomalu chýlí ke
konci. V posledních týdnech tohoto roku přišly
také častější dešťové srážky, které přírodě velmi
prospěly. I když to tak nevypadá, nastává předvánoční čas. Čas, který je v posledních letech
spíše poznamenáván nervozitou a spěchem. Čas, protkaný starostmi
s pořizováním dárků, s předvánočním úklidem a možná i s pečením cukroví. Ne zřídka se stává trendem poslední „uspěchané“ doby, že si mnozí
i to vánoční cukroví raději pořídí nákupem. A přece by to měl být především čas stvořený pro ztišení, naslouchání a přípravu k radosti z narození spasitele. Věřím však a doufám, že si i přes všechny starosti najdete
o vánočních svátcích chvíli pro čtení zpravodaje naší obce. Nechme
konec roku doznít pozvolna a síly soustředit na cíle v novém roce 2020.
Rád bych poděkoval pracovníkům obce za jejich celoroční svědomitost
a píli. Zvláště panu Pernému, za starost o údržbu obce, slečně Krupicové za aktivní vedení knihovny a v neposlední řadě panu Němcovi za
obětavou práci s tvorbou muzejní nástěnky a hlavně za vedení obecní kroniky, která tvoří jediný odkaz o činnosti obce pro další generace.
Poděkování patří také všem těm, kteří se v roce 2019 jakkoli, i nezištně
podíleli na rozvoji, či prezentaci naší obce.
Jako roky předchozí, tak i letos nabízím svou vánoční návštěvu těm spoluobčanům, kteří jsou nebo se cítí být osamoceni (tel.: 778 093 797).
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát požehnané, krásné a radostné
Vánoce.
V novém roce pak hojnost zdraví, štěstí, lásky, porozumění, pohody
a spokojenosti.
Antonín Hanák
Váš starosta

BOHATÁ TOMBOLA…
…DOPROVODNÝ PROGRAM.

Vážení sousedé,

WWW.VINARITEREZIN.CZ
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DĚNÍ V OBCI

ZE SENÁTU

Ohlédnutí za první ¼ volebního období

Ještě Vám teče voda z vodovodu?

Ještě před rokem to vypadalo, že do zastupitelstva přišel „svěží vítr“.
S erudovanými zastupiteli nabytými pozitivní energií, vůlí, svěžestí a chutí
posunout naši obec ne o kousek, ale o kus dál bude naše obec mít přímý
„tah na branku“. Po 14 měsících však lze pouze konstatovat, že tah na
branku není žádný, stejně jako chybí energie i vůle. V říjnu to byl rok, co
mnozí z Vás mohli svým hlasem ovlivnit složení zastupitelstva naší obce.
Ani se nenadějeme a budou tu velikonoce a pak uplyne rok druhý. Jak už
bylo uvedeno dříve, doufal jsem, že do zastupitelstva obce zasednou lidé
„buditelé“, kterým není život v naší obci lhostejný a plni sil vnesou svěží
vítr do formování a směřování obce Terezín. Předpokládal jsem, že svojí
kandidaturou dali jasně najevo, že jsou připraveni pro lepší život v obci
nejenom obětovat kus svého „já“, ale také že se boj za lepší budoucnost
naší obce stane prioritní záležitostí v jejich životě minimálně po 4 nadcházející roky. Žádný výrazný impuls života jsem ale osobně nezaznamenal.
Místo aktivní přípravy a tažením vpřed jsme se „zasekli“ a ztrácíme dech.
Obec stagnuje. Možnosti získávání zajímavých dotačních prostředků na
rozvoj obce nám neúprosně mizí v propadlišti dějin. Ani se nenadějeme
a konec dalšího programovacího období z prostředků EÚ bude nenávratně za námi. Ano, následovat bude další programovací období, ale podmínky i míra spolufinancování se výrazně změní. Náš region spolu s naší
obcí bude zařazen do méně zvýhodněné (a podporované) oblasti. Ochota aktivně se zapojit a vytvářet lepší podmínky pro každodenní, všední
i sváteční život v obci Terezín je buď to tak vágní, nebo se mi nedaří ji identifikovat. Zajisté, jsou i výjimky, ale je jich málo. Je nezbytné nežít pouze
přítomností, ale dívat se za horizont dalších období.

Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví,
jak moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí
jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíteli doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje
pitné vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je
vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to
podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme
úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou
prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence.
U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto
tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce
1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám –
150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby
štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení
nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan
a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody.
Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů
a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za
ústavní ochranu vody online na: www.vodanadzlato.kdu.cz.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!
„VODA NAD ZLATO“

Poděkování

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Občané Terezína děkují panu Valentovi z č. p. 27 za schodky, které si
udělal před domem. V době oprav silnice je využívali i ostatní občané,
protože po obecním chodníku se z důvodu neschůdnosti nedalo projít.
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245. VÝROČÍ OBCE

245. VÝROČÍ OBCE

Výročí 245 let založení obce

Známky obce Terezín

Oslavy 245 let výročí založení obce Terezína prožívali místní občané a hosté v budově bývalého kulturního domu v sobotu 23. listopadu. Čestnými
hosty byli například senátorka Ing. Anna Hubáčková, nebo poslankyně
parlamentu ČR Ing. Jana Krutáková. Záštitu nad touto akcí převzal poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv
JUDr. Stanislav Polčák.
Pro návštěvníky byla připravena výstava o historii obce ve fotografiích
a část byla věnována také tomuto kulturnímu stánku. Zde se mohli zejména mladší dozvědět, kolik brigádnických hodin strávili místní na stavbě
kulturáku a bez nároku na finanční odměnu. Ti starší to mají ještě v živé
paměti. Dovedeme si ještě dnes něco takového představit? O co těžší pak
pro ně muselo být tuto budovu ztratit. Vrátit kulturní dům zpět do majetku
obce, to bylo přáním většiny občanů a přání se stalo skutečností. Od ledna 2020 bude kulturní dům opět patřit občanům Terezína.
Návštěvníci si mohli také prohlédnout instalaci fotografií o pomnících
T. G. Masaryka, kterou obci zapůjčilo Masarykovo muzeum v Hodoníně.
Po úvodním proslovu pana starosty a čestných hostů hrála k poslechu
cimbálová muzika Lúka a folková skupina Prakl. Zájemci měli možnost
nahlédnout do obecních kronik a archivních fotografií, kde poznávali svoje
sousedy, anebo také sami sebe a díky tomu zavzpomínali na „staré dobré
časy“. Hlad a žízeň zahnal raut, který pro ně byl přichystaný v předsálí.
Velké poděkování patří zejména rodině Ondrůjových, která se podílela na
přípravě výstavy a občerstvení po celou dobu akce. Dále panu Romanovi
Fridrichovi ml., bez jehož mimořádné pomoci by nebyl zajištěn řádný provoz toalet a panely o pomnících TGM by jistě také nevisely. Opomenout
nelze ani paní Jakubčíkovou, které vděčíme za finální úklid sálu a umytá
okna.Kulturní komise obce se v rámci vlastní režie postarala o výborné
svařené víno.

U příležitosti výročí založení obce a v rámci iniciativy podpory budovy
KD byly vydány nákladem 10 000 ks vlastní známky. Stali jsme se tak 1.
a zatím jedinou obcí, která takový projekt v historii České pošty realizovala.
Jedná se o sešitek s 8 poštovními známkami, které navrhl akademický malíř Jan Ungrád. Motiv známek symbolizuje rozmanitost naší obce
a zelená barva zrcadlí její život. Titulní straně vévodí jak jinak, než portrét císařovny Marie Terezie. Celkový tiskový náklad byl rozčleněn na tři
části, z nichž ta největší je nabízena v prodeji ke sběratelským účelům,
menší pak k vlastnímu užití na dopisní služby obecního úřadu a třetí,
nejmenší část, k propagaci obce. Hodnota každé známky je vyjádřena
písmenem „A“, tudíž i v případě zvýšení cen poštovného je zaručena její
platnost. Stává se tak dlouhodobě plnohodnotnou ceninou k odeslání
dopisní zásilky.
O tyto známkové sešitky je mezi sběrateli nebývalý zájem. Mimo Českou
republiku projevili o známky zájem také sběratelé z evropské unie i ze
zámoří. Jsou pro ně především unikátní uměleckou investicí, kterou mohou kdykoliv prodat dráž, než byla jejich původní hodnota.
V rámci setkání u příležitosti 245. výročí založení obce, které se uskutečnilo dne 23. listopadu 2019 v budově bývalého KD, mohli zájemci tento
známkový sešitek zakoupit za zvláštní zvýhodněnou cenu 500 Kč.
Příjmy z prodeje již po necelém měsíci distribuce, převýšily náklady spojené s jejich vydáním. Ovšem i zisk z prodeje těchto cenin musí obec
řádně zdanit. Standardní prodejní cena jednoho známkového sešitku
byla stanovena na 600 Kč. Zájemci z řad občanů, rodáků a přespolních
si je v případě zájmu mohou koupit na obecním úřadě. Je to hodnotná
památka pro naše další generace.

str. 6

str. 7

FARNOST
Pomalu, ale jistě, směrujeme k závěru roku 2019. Vždy, když něco končí,
je čas přemýšlet o tom, co bylo. Jistě každý bude mít svoje osobní
ohodnocení závislé na tom, kterou etapu svého života zrovna prožívá.
Někdo bude tento rok hodnotit z pozice toho, že se např. oženil, že se mu
narodilo dítě, že udělal maturitu nebo státnice a někdo i z toho pohledu,
že se stalo něco nečekaného, co nás zasáhlo a nebylo to zrovna moc
příjemné. Ale ať již hodnotíme tento rok jakýmkoliv pohledem, vždy je
třeba uznat, že to byl další rok v našem životě a zase jsme se na cestě
svého života posunuli hodně dopředu.
Na podzim tohoto roku jsme si připomínali hlavně 30 let od pádu
komunistického režimu a s tím souvisí také 30 let svobody a demokracie.
Po těchto třiceti letech si uvědomujeme, jak je svoboda a demokracie
křehká a také si musí každý sám za sebe položit otázku, jak jsem této
svobody využil, nebo také zneužil? Podzimními dny nás provázelo také
třicáté výročí svatořečení sv. Anežky České, která byla svatořečena
12. 11. 1989 ve Vatikánu. Sv. Anežka si vybrala to, co pro ni bylo tím
nejlepším a šla si za tím, i když to souviselo s nepochopením. Právě sv.
Anežka může být pro nás inspirací do dalších let. Je třeba se zaměřit
na to podstatné (a ne jen to, co si myslím, že bude dobré pro mou
osobu) a snažit se proměňovat tuto společnost láskou a spravedlností.
Sv. Anežka Česká ukazuje zvláště na lásku k bližním a těm nejpotřebnějším.
Mílovými kroky se nám blíží vánoce, svátky, kdy si připomínáme narození
Ježíše Krista v podobě malého dítěte v Betlémě. Vánoce, alespoň
doufám, jsou pro všechny svátky radosti a pokoje, kdy se snažíme být
spolu a možná dohnat to, co jsme zvláště rodině dlužní. Nenechme si
vánoce zkazit různými malichernými hádkami a spíše ať je to období
harmonie a porozumění.
P. Jiří Janoušek
farář
Pořad bohoslužeb na vánoce:
24. 12. - Hovorany 22:00
- Čejč 20:30
- Terezín 16:00
25. 12. - Hovorany 7:30; 10:30
- Čejč 9:00
- Terezín 9:00
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Životopis kulturáku v Terezíně
V roce 1969 bylo radou MNV Terezín rozhodnuto a veřejným plenárním
zasedáním schváleno postavení kulturního domu. Následovalo vydání územního rozhodnutí, vynětí půdy ze ZPF, projekty na vodoinstalace, elektroinstalace a vytápění, které bylo řešeno lokálně akumulačními
kamny a teplovzdušným naftovým agregátem. V roce 1970 byly již zahájeny výkopové práce a výstavba KD byla ze 65 % zajištěna brigádnicky.
Naši občané odpracovali zdarma 12.635 brigádnických hodin. Hodnota konečné stavby činila 1,743.000,– Kčs. Slavnostní otevření kulturního
domu proběhlo 3. listopadu 1973.
Nový kulturní dům byl využíván všemi společenskými organizacemi
k různým společenským, vzdělávacím a politickým akcím. Pořádaly se
různé plesy, výroční schůze, diskotéky pro mladé, různé výstavy, nebo
soutěže mladých talentů slovácké písně. Vystupoval zde herec Miroslav
Horníček, celovečerní program mněla zpěvačka Petra Černocká se skupinou Kardinálové, zpíval Jožka Černý, sourozenci Hana a Petr Ulrichovi
ze skupiny Javory.
Během dalších let musely být vynaloženy další investice na generální
opravu. Teplovzdušné naftové topení bylo velmi nevýhodné, finančně
nákladné, sál se nedal dostatečně v zimním období vytopit. I z těchto důvodů ubýval zájem o pořádání akcí na sále. V budově KD působilo kino,
kadeřnictví, knihovna, sběrna prádla, ale i toto postupně zaniklo. Nevyužitý KD se nabídl nájemci s prodejem nábytku. V roce 2006 se obec
rozhodla tuto budovu odprodat za znalecky určenou cenu 950 000,– Kč.
O navrácení KD zpět do svého vlastnictví začalo v roce 2019 jednat zastupitelstvo obce. Díky dotazníkům bylo zjištěno, že více než devadesát
procent obyvatel obce s odkoupením Kulturního domu souhlasí.
Jaroslav Němec
kronikář

26. 12. - Hovorany 7:30; 10:30
- Čejč 9:00
- Terezín 9:00
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PŘÁTELÉ DOBRÉ ZÁBAVY

245 let Terezína

Přátelé dobré zábavy, z. s.

Terezín patří mezi nejmladší obce okresu Hodonín. Ještě než vznikla
naše původní obec, stál v těsné blízkosti dvůr, kterému se říkalo Šenkov. Založil jej Čeněk z Lipé roku 1424 - 1430. Vystřídalo se zde mnoho
držitelů, až panství získal dědictvím František Lotrinský. Ten se v roce
1736 oženil s Marií Terezií, která po smrti svého otce Karla VI. roku 1740
převzala zuboženou monarchii a spolu s manželem se ujala vlády. Dvůr
Krčma se tak dostal do majetku císařské rodiny Marie Terezie a na jeho
statcích vznikla v roce 1774 naše obec, která byla podle panovnice pojmenována na Terezín. V místech, kde původní Terezín vznikl, byla nezdravá voda i časté záplavy, proto r. 1790 převedli osadníci své usedlosti do dnešních poloh. Také z neznámých důvodů se r. 1889 původní
název Terezín mění na Terezov a teprve až roku 1925 je naše obec úředně přejmenována zpět na Terezín.
Můžeme být hrdi, že naše obec byla pojmenována po císařovně, české
královně Marii Terezii. Byla jedna z nejdůležitějších panovnic, jež svými
činy drtivě překonala většinu následovníků. Dokázala zvládnout tři role
najednou: post absolutistické panovnice, matky šestnácti dětí a milující
manželky. Byla cílevědomá, kurážná a ve svých úspěších neopakovatelná.
Narodila se ve Vídni 13. května 1717 a zemřela 29. listopadu 1780 ve
věku 63 let. Pohřbena je v rodinné kapucínské kryptě ve Vídni.
Naše obec za těch 245 let života prošla mnohými změnami a stále se
vyvíjí k lepšímu. Obec má zpracován dlouhodobý rozvojový program,
aby obec vyrůstala do krásy, občanům se v ní dobře žilo a také aby byli
hrdi na svou obec, která se jim stala domovem.

V tomto roce spolek uspořádal pět akcí. První akcí byl masopustní průvod, o kterém jsme již psali v letním zpravodaji. Taktéž i o Besedě u cimbálu.

Jaroslav Němec
kronikář
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Další akcí byly krojované hody, které se letos opět vydařily. I když o zábavu jsme měli i letos postaráno. A to v neděli, když se přehnala menší
bouřka. Stan pro muzikanty jsme přidrželi, aby neuletěl a ostatní se také
schovali. Alespoň se potom tolik neprášilo. Do průvodu se přidali i přátelé a členové rodin a na tak malou dědinku to byl moc pěkný průvod.
Tímto děkuji všem, kteří se hodového veselí i příprav zúčastnili a také
přiložili ruku k dílu.
Letos byl nejen pro naši obec, ale i pro Českou republiky významný tím,
že jsme oslavovali 30 let svobody. Přátelé si připomněli toto významné
jubileum lampionovým průvodem obcí. Účast byla hojná a šli s námi nejen děti, ale i ostatní spoluobčané všech věkových kategorií. Akce byla
zahájena přesně v 17 hodin a 11 minut zvoněním zvonů kostela Božského srdce Ježíšova a poté jsme se vydali směrem k obci, kde jsme pod
vlajkou zazpívali státní hymnu. Na konci průvodu byl přichystán malý
ohňostroj. Poté kdo chtěl, tak si s námi mohl dát v hostinci nějaký nápoj
a ještě posedět a povykládat.
Poslední akcí bylo Adventní posezení spojené s rozsvícením vánočního
stromu před obecním úřadem.
Do akce se opět zapojili vinaři s výborným svařákem, medy do čaje přinesl člen spolku včelařů, pro děti a nejen pro ně bylo přichystáno tvoření
vánočních děkorací, pan starosta a zastupitelé vytvořili zázemí v kulturním domě a byl přichystán i malý hudební program. Nejprve vystoupili
sourozenci Vrbovi, poté děti pod vedením Petra Hanáka a Michala Nováka zazpívali vánoční koledy a nakonec zazpíval čím dál menší ženský
sbor v podání Veroniky, Marie a Drahy Varmužových, Ludmily Esterkové
a Jany Živělové, která sbor doprovází na kytaru. Každý dostal ještě malý
dárek v podání ručně dělaných malých andílků, které tvořila Jitka Bayerová. Nakonec přišel i Mikuláš se svou družinou a hodné i trošku zlobivé
děti obdaroval malou nadílkou. Podle ohlasů se akce líbila a hojný počet
návštěvníků byl krásným dárkem členům spolku, kteří tyto akce pořádají
a jsou rádi za hezké ohlasy.
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Na závěr chci poděkovat všem členům i příznivcům spolku za jejich čas
a úsilí věnované přípravě akcí a všem ostatním za jejich podporu a účast
na akcích, které pro ně připravujeme.
Přeji všem klidné a radostné svátky vánoční a do nového roku hodně
zdraví, lásky, štěstí a veselých okamžiků.
Ludmila Esterková
předsedkyně spolku Přátelé dobré zábavy
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SPOJKA

Žehnání kapličky
Dokončit stavbu a nechat posvětit kapličku Jezulátka, to bylo velkým
přáním paní Ludmily Skopalové, které mně na začátku prázdnin sdělovala na obecním úřadě. „S Boží pomocí se toho snad dožiju“, říkala. Už
cítila, že slábne. V pátek 30. srpna se shromáždili místní na Dolinách,
aby společně s Otcem Janouškem Boží muka posvětili. Jsou věnované
všem dětem - však na kapličce je známá dětská modlitbička a socha
Jezulátka, Ježíška dítěte. K této oslavě zazpíval ženský sbor a po svěcení kapličky se zejména děti s rodiči vydali na táborák, který pro ně byl
přichystaný na Písečňáku na rozlučku s prázdninami.
Vidím zde určitou symboliku, že právě tato její poslední kaplička byla
věnována dětem. Vždyť vzdělávání dětí ve škole, ale také v náboženství
a výchova ke katolické víře, bylo smyslem celého jejího života. A ten se
jí podařilo naplnit. Čest její památce.
Ing. Zuzana Pavková
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Co se letos dělo v našem spolku?
26. 1. 2019 se konal v prostorách kulturního domu v Krumvíři Společenský večer. Vinařům a jejich manželkám a přátelům hrála k poslechu a tanci dechová muzika Taburčanka z Dambořic. O doprovodný program se
postaral mladý taneční pár ze Šardic, který předvedl latinskoamerické
tance. Neodmyslitelnou součástí večera byla bohatá tombola, ve které
se shromáždilo přes 200 cen. Mezi těmi hodnotnějšími nechyběla nerez
nádoba na víno, domácí vinotéka, čerpadlo nebo další. Všem, kdo se
podíleli na přípravě a průběhu akce, sponzorům a účinkujícím, děkujeme.
V pátek 26. 4. 2019 uspořádal spolek vinařů exkurzi do vinařství Skalák
ve Skalce u Kyjova.
První červencový víkend se konal Den otevřených sklepů. Už počtrnácté
tak mohli návštěvníci z celé republiky ochutnat připravené vzorky vín ve
sklepech vinařů. O doprovod v areálu sklepů se postaral mužský pěvecký sbor z Hovoran. Večerním programem doprovázela vždy skvělá
cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic. Zpestřením večera byla ohňová
show a soutěž natahování koštéřem o ceny. Díky patří všem, kdo akci
připravovali - vinařům, spolku PDZ, obecnímu úřadu, mladým i starším,
a všem kteří se zúčastnili a bavili
se.
Po předloňských jarních mrazících a loňské nadúrodě se letošní úroda dostala do „normálu“.
Byla bohatá na množství i kvalitu
sklizně. Díky množství slunných
dnů se sklizeň posunula až o 2
týdny dopředu. Problém byl ve
zvýšeném výskytu špačků, kteří
na některých místech „pomáhali sklízet“. Nesmyslná omezení
regulace těchto ptáků ze strany
státu, nemožnost pojištění proti škodám, nulová kompenzace
škod, to vše je bohužel realita.
Dříve osvědčené plašící pomůcky, jako plynová děla, nebo
akustické plašiče už dnes nestastr. 14
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čí. Největší jistotou v tomto boji tak zůstávají sítě, které však pracnou
instalací a vyšší pořizovací cenou některé vinaře odrazují. Určitou alternativou jsou atrapy dravců, nebo rozvěšení holografických pásků na
drátech vinice nahrazující tradiční CD.
Svatomartinská ochutnávka se konala 16. 11. v prostorách infocentra
Obecního úřadu. Menu bylo připraveno cateringovou službou. O výzdobu a přípravu a servírování se postarali manželky vinařů, kterým patří
touto cestou poděkování.
Dne 25. 1. 2020 se bude konat v kulturním domě v Krumvíři Společenský
večer. Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Za Spolek Terezínských vinařů
Vítězslav Vrba
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MATRIKA

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Charitní pečovatelská služba Šardice
JUBILANTI
60 let
Štěpán Jakubčík, č. p. 50
Pavel Vykydal, č. p. 134
Zdeněk Ležák, č. p. 151
Ludmila Pavlačková, č. p. 59
65 let
Petr Šišák, č. p. 114
Vítězslav Valenta, č. p. 10
Vratislav Hanák, č. p. 66
Jana Valentová, č. p. 10

89 let
Božena Valentová, č. p. 120
Božena Trnková, č. p. 79
92 let
Růžena Dufková, č. p. 82
Marie Hošová, č. p. 43
103 let
Barbora Bravencová, č. p. 62

70 let
Marie Bravencová, č. p. 140
Marie Vrbová, č. p. 152

Nadace ČSOB					
Dary od obcí, kde poskytujeme péči			
Dary od firem						
Dary fyzických osob					
Tříkrálová sbírka					
Celkem						

86 let/ Marie Studýnková, č. p. 100
88 let/ Marie Horychová, č. p. 131

Všem jubilantům, přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

ÚMRTÍ

NAROZENÍ

Pozůstalým projevujeme
upřímnou soustrast.
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V roce 2013 se rozšířilo pověření z JMK poskytovat péči dohromady v 7
obcích v našem regionu. Po návratu z mateřské dovolené jsem věděla,
že největší úkol a vize bude obnova a rozšíření vozového parku.
Technické zázemí činily dva automobily stáří 20 let, Citroen Berlingo 10
let a jedno kolo. Pečovatelka v autě vozila 3 litry vody, aby během dne
doplňovala do chladiče vodu, celkem to zdržovalo a bezpečnost zaměstnance byla na hraně. Nešlo do všech obcí naplánovat péči, abychom vyhověly potřebám všech klientů, půjčovaly jsme si od druhých
služeb automobily, abychom zvládli dojíždění ke všem potřebným.
Od roku 2015 do roku 2019 se službě podařilo koupit 3 služební automobily celkem za cenu 552.867,– Kč. Hledala jsem různé zdroje, ze
státních zdrojů nelze žádat na investici a technické zázemí.
Rozpis zdrojů nakoupených automobilů:

75 let/ Jiří Bravenec, č. p. 140
80 let/ Františka Vykydalová, č. p. 87
81 let/ Marie Perná, č. p. 135
82 let/ Pavel Skopal, č. p. 9
83 let/ Štěpánka Trlidová, č. p. 31
85 let/ Zdenka Opršalová, č. p. 7

21. 11. 2019
Ludmila Skopalová

Poděkování

27. 10. 2019
Anežka Kostihová

47.455,–
133.000,–
75.000,–
31.159,–
266.253,–
552.867,–

V říjnu letošního roku
nám byl schválen projekt z EU na služební
automobil, výše dotace
bude činit 95 % z pořizovací ceny automobilu.
Tento automobil bude
zakoupen v roce 2020
po řádném výběrovém
řízení.
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Touto cestou chci poděkovat všem, kteří během posledních let pomohli jakoukoliv formou finančně podpořit pečovatelskou službu. Můžu
vás ujistit, že služební automobily slouží všem, kteří nás potřebují, jezdí
7 dní v týdnu. Od pořízení nových automobilů jsme rychlejší, pružněji
můžeme reagovat na potřeby a obsloužíme více než o polovinu více
lidí. Abychom jezdily co nejvíce bezpečně a ochrannou ruku nad námi
držel náš Nejvyšší, nechali jsme si požehnat služební automobily na jaře
v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Terezíně.

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

Co znamená efektivně využitá popelnice?
Efektivně využitá popelnice je ve chvíli, kdy v ní nekončí odpad, který lze
odevzdat k opětovnému využití, tedy vytřídit. V efektivně využité popelnici
tedy nenajdete PLAST, PAPÍR, SKLO, PLECHOVKY, POUŽITELNÝ
TEXTIL, JEDLÉ OLEJE A TUKY, ELEKTORZAŘÍZENÍ, BIO ODPAD,
STAVEBNÍ SUŤ, ZÁŘIVKY apod.

Celý tým pečovatelek přeje všem krásné a požehnané vánoční svátky
plné klidu a radosti.

Proč efektivně využívat popelnici?
Pokud všechen odpad, který v domácnosti máte, důkladně vytřídíte,
můžete přistavovat popelnici ke svozu méně často – např. 1x za měsíc.

Bc. Helena Špérová
vedoucí CHPS Šardice

Díky menší frekvenci přistavování popelnice můžete získat více EKO
bodů* a tím pádem vyšší slevu z poplatku za odpad.
Efektivní využívání popelnic vede ke snížení prašnosti, spotřeby
pohonných hmot, opotřebování vozovky a také snížení produkce CO2.
Co tedy patří do efektivně využité popelnice?
Do efektivně naplněné popelnice patří např.: popel z uhlí, použité
hygienické pomůcky (např. zubní nit, tampóny, vatové tyčinky, vlhčené
ubrousky atd.), běžné žárovky (NE –
LED žárovky, zářivky apod.), roztrhaný
nepoužitelný textil a obuv, trus masožravých
zvířat, účtenky, sáčky z vysavačů, silně
znečištěné obaly (mastný papír apod.).
* Pro získání EKO bodů za efektivní
využívání nádob a pytlů je nutné mít
vyplněný Odpadový dotazník a potvrzenou
Inventuru stanoviště ve svém odpadovém
účtu. Přihlášení do odpadového účtu
můžete provést na www.mojeodpadky.
cz. Případné dotazy můžete směřovat na
e-mail: kolektiv@mojeodpadky.cz.
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Poplatek za odpady pro rok 2020
Vážení občané,
dovolte mi informovat vás o situaci v oblasti odpadového hospodářství,
která nebude pro naši obec v příštím roce bohužel příznivá. Z důvodu
uzavření skládky pro směsný komunální odpad v Kloboukách u Brna
byl obci navýšen poplatek za příjem odpadu na překladišti odpadů
v Mutěnicích, což má za následek navýšení celkových nákladů na svoz
a odstraňování směsného komunálního odpadu. Obec nechce zatěžovat
peněženky občanů, proto nebude zvyšovat základní poplatek za odpady
a ten zůstane i pro rok 2020 ve výši 600,– - Kč. Změní se však hodnota
ekobodu za množství vytříděného odpadu, a to ze 7,– - Kč na 5,– - Kč. Pro
občany to bude znamenat snížení odměny za třídění. Tímto krokem Vás
ale nechceme demotivovat, abyste přestali odpady třídit. Naopak vás
chceme požádat, abyste třídili co nejdůsledněji, aby množství směsného
komunálního odpadu bylo
co nejméně a náklady na
směsný komunální odpad
co nejnižší. Za peníze
uspořené na odstraňování
komunálního odpadu může
obec investovat do obce
samotné a to by pro nás
mělo být také motivací.
Tímto chceme poděkovat
všem občanům, kteří třídí
a chovají se tak zodpovědně
k
životnímu
prostředí.
V tabulce níže uvádíme
termíny svoz popelnice
a tříděného odpadu.
Ing. Zuzana Pavková
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Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Zbytky z kuchyně tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky
pečiva, sedlina z kávy a tak dále, to vše je původcem zápachu,
který se z popelnic především v letních měsících často line.
Zapomínat bychom neměli ani na larvy a mouchy, které
v takovýchto popelnicích doslova hodují. Máte plechovou
popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu,
který obsahuje až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky
rozložitelný odpad původcem skleníkových plynů a toxických
výluhů. To jsou hlavní důvody, proč bio odpad do popelnice
NEPATŘÍ!!!

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a
především také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné kompostování není
žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak
nezačal hnít, čas od času prohodit vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne
kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec nezapáchá!

Co vše mohu kompostovat?
Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny,
trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové filtry a
sedlinu, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio
odpadem, domácí chov slepic. Bohužel úbytek domácích chovů je
smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček, má
hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají o zbytky
z kuchyně – i o ty živočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu
z kuchyně navíc mají slepice dostatek zábavy a laskomin, za což se
vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že neplýtváte
jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale krmivem) a že se v klecovém
velkochovu mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí trus,
tzv. „slepičince“, slouží také jako velmi kvalitní hnojivo, které se dnes
dokonce i prodává a ne zrovna levně.
Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo
Instagramu – MOJE ODPADKY.
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REDAKCE

Všem, kdo přispěli do Terezínského zpravodaje svými
příspěvky, děkujeme.
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.
Vydavatel neodpovídá za obsahovou stránku příspěvků a neprovádí
korekturu jejich autorům.
Pokud chcete přispět do zpravodaje svým článkem, pošlete nám jej na
e-mail: obec.terezin@seznam.cz.
Za redakci:
Vydavatel:
Tisk:
Distrubuce:
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Ing. Antonín Hanák, Ing. Zuzana Pavková
Obec Terezín
A studio group, spol. s r. o.
Obecní úřad Terezín, zdarma 160 výtisků

