TEREŠOVSKÝ
číslo 1
občasník S podporou

S LOVO ÚVODEM

Vítáme vážené a ctěné čtenáře
Terešovského občasníku na jeho
stránkách. Určitě každého napadne co a
proč se to zase děje...
Ke vzniku Terešovského občasníku
vedla úvaha opačná, tedy přemýšlení
nad tím, co všechno se neděje a proč se
to neděje, když se přece dít může... Na
základě této výchozí myšlenky jsme se
rozhodli, začít pomalu vyplňovat tu
mezeru ve věcech, které by se dít mohly
a přece se nedějí.
Doufáme, že "naše" tiskovina bude
svými čtenáři seznána zajímavou a
čtivou, a když ne, tak alespoň poslouží
jako vhodný materiál na podpal a
zároveň že přijde i pokračování, rádi
bychom, aby vycházel jednou za dva
měsíce.

Bude o Terešovu a jeho blízkém okolí
v dobách minulých, současných a
budoucích. Z toho minulého se dá
ledacos vytěžit, minulost Terešova
skrývá spousty příběhů, které stojí za to
najít a připomenout. Současnost je
všeobecně známá, nicméně je dobré
informovat o tom co se děje a co nás
čeká.
Občasník jako takový vznikl pod
křídly terešovské Vlašťovky, v rámci
něčeho co se vzletně v novinách
obvykle nazývá budováním občanské
společnosti. Otázka kterou to vzbuzuje
zní, jak přenést ono budování občanské
společnosti z novin do reality, nejlépe
reality té naší vesnice.
Realita naší malé vesnice je prostá, co
si uděláme, to budeme mít a co si
neuděláme, to mít nebudeme. No a tak
děláme co se dá, a dá se toho hodně...

OBECNÍ INFORMACE

ČEZ oznamuje - 4.2.2010, od 7:00 do 14:00 proběhne výpadek v dodávce
elektrického proudu do Terešova. (pozn. redakce - upozornění odběratelům Předpokládaná doba zpoždění se může změnit!!!)
--------------------------------------------------------------------------Známka na popelnice pro rok 2010 v prodeji na OÚ Terešov za 1230,- Kč na 24
svozů. Stávající známky jsou platné do konce ledna 2010. Současně s počátkem
roku také upozorňujeme na nutnost uhradit místní poplatek ze psů.
--------------------------------------------------------------------------Obecní úřad získal přičiněním zastupitelů dotaci na zřízení CZECHPOINTu, což
znamená, že na obecním úřadě nyní bude možné v úředních hodinách využít tuto
novou službu, která umožňuje zařídit: výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a
živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče, zřízení datové schránky a další. Využitím této služby zároveň přispějete do
obecní kasy.
--------------------------------------------------------------------------Obec Terešov získala v loňském roce dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
výstavbu Dětského hřiště. Slavnostní otevření je plánováno na začátek jara,
předběžně na 20.3.2010. Na hřišti děti najdou kolotoč, skluzavku, houpačky, a
pískoviště. Doprovod dětí pak stůl a lavičku k příjemnému odpočinku. Na dodávce
se podílely firmy Dřevovýroba František Smitka a pan Staněk, truhlář z Mlečic.
--------------------------------------------------------------------------Děkujeme paní Běle Ježkové za dlouholetou a starostlivou péči o památník obětem 1. světové války v Terešově na návsi.
--------------------------------------------------------------------------Tříkrálová sbírka: 9. a 10. ledna 2010 se terešovští zapojili do celonárodní
Tříkrálové sbírky. Letos se konal její již desátý ročník. Koledníci z řad Vlašťovky
a Sokola, kteří se na tříkrálové putování po Terešovu a Mlečicích vydali svým
zpěvem přáli každému "štěstí, zdraví, pokoj svatý". Podařilo se vybrat celkem
1640,- Kč pro oblastní charitu Rokycany na stacionář Pohodička a Domov pro seniory. Poděkování patří všem dárcům.
---------------------------------------------------------------------------

VÝROČÍ, ANEB HISTORICKÉ OKÉNKO FAKTOGRAFICKÉ
1879 – postavil byty pro zaměstnance
JAN TETŘEV (28.8.1850 –
ve dvoře, dále postavil kovárnu č. 7 a
14.3.1909)

V loňském roce uplynulo 100 let od některé další stavby ve dvoře
smrti Jana Tetřeva, držitele a zvelebitele 1884 – přestavěl pivovar a postavil
velkostatku Terešov, který byl pivovarské sklepy (5650 hl. piva)
významnou osobou v mnohém 1886-89 – postavil stodolu, konírnu a
překračující lokální význam, ve stáje ve dvoře, cihelnu (pec a dvě
stručnosti proto připomínáme jeho kolny) a hájovnu
1892 přestavěl dům č. 46 na hostinec se
životní příběh…
sálem.
Pracoval na pronajatém statku svých Děkujeme potomkům za laskavé
rodičů a studoval stavitelství.
poskytnutí podkladů.
V roce 1868 nastoupil do stavební
firmy Řerych a Weber (stavba železnic
a bytů pro zaměstnance). Jako
zaměstnanec firmy působil při řízení
staveb a tratí:
nádraží Kyšperk, Čáslav – Jeníkov,
Kolín – Nymburk – Mladá Boleslav,
Ústí nad Orlicí – Kyšperk, Nádraží
Kyšperk (nyní Letohrad) apod.
Jan Tetřev koupil 8.8.1877 deskový
statek Terešov a začal psát svoji
nesmazatelnou stopu do historie obce.
1877 – přestavěl zámek a provedl
rekonstrukci ovčína
1878 – postavil lihovar (28.11.1878
Památník Jana Tetřeva v Terešově, v
zahájena výroba)
Tisových horách
--------------------------------------------------------------------------Tehdy měl Terešov 98 domů a 751
Z WEBU WWW. TERESOV. CZ
Z Edice pramenů v oddíle Historie na obyvatel, Terešovská Lhotka 45 domů a
webu www.teresov.cz stojí za 373 obyvatel a Salzberg 25 domů
připomínku např. údaje ze sčítání lidu v obývaných 213-ti obyvateli.
roce 1843, které vyšly roku 1848 v Celkem tedy žilo na území dnešního
Popisu králowství českého od Františka Terešova 1337 lidí ve 168 staveních.
Palackého.

VYKOPÁVKY ČERSTVĚ VYKOPANÉ (ANEB VÝJEVY HISTORICKO LITERÁRNÍ)

Texty Antonína Drachovského publikované v Českém listu
Za zpřístupnění pramenů patří poděkování Národnímu ústavu lidové kultury (www.nulk.cz)

--------------------------------------------------------------------------lesa, a když tam doletěl, slyšely jsme
RARÁŠEK LÍTAL (ČL XVII, 1908)
silné rány, jako by někdo
Vypravuje stará hajná. Často jsme takové
tady v noci viděli lítat rarášky. Jednou velikou palicí do těch stromů tloukl.
ve žních sbírali jsme nade vsí ječmen. To ten rarášek se o ty stromy tak
otloukal. A bylo to tak strašné, že jsme
Tenkráte bylo veliké horko a sucho.
všichni toho báli. To trvalo tak
Tak jsme sbírali až hodně večer. Když se
dokud ten krajánek za tím
bylo po deváté hodině, tu letí veliký dlouho,
ohnivý rarášek. Nějaký krajánek nám raráškem tak se díval.
Museli jsme ho napomínat, aby už
pomáhal.
nechal. Když přestal, přestaly také
Ten jak raráška uviděl, křičel: toho
rány v lese; my nechaly práce a
»Počkej, pekelníku, já tě naučím!« ty
Složil ruce křížem, opřel se nima o zem, běžely domů.
sehnul hlavu a díval se mezi koleny za Vícekrát jsme raráška tady neviděly.
raráškem. Jak to udělal, jako by raráška A také ten krajánek sem už nikdá
někdo popohnal, letěl k sv. Vojtěchu do nepřišel. (Ve Zbirově).
--------------------------------------------------------------------------Odmlčela se a po chvíli vypravovala:
O CIKÁNOVI JANUSOVI (ČL XVI,
Můj nebožtík táta povídal nám, že za
1907)
časů bývaly zde daleko široko
Co nám stará hajná o cikánovi starých
hluboké lesy, a jenom zde, v
Janusovi vypravovala. Stará hajná nesmírně
místech byla veliká mýť. Na té
Lukšová přicházela k nám do mlýna »u těchto
Sigmundů« pod Třebnůškou na zdržovali se cikáni.
Jednou přišlo od úřadu nařízení, aby
Zbirovsku.
cikáni odtud hned vystěhovali a do
Večer, po práci, vypravovala nám se
táhli. Cikáni měli mezi sebou
rozmanité příhody. Jednou, když jsme Uher
starého cikána; tomu bylo již
se ubírali z lesa kol plání »na jednoho
přes sto let; už nemohl ani
Januškách« domů, náhle smutně hodně
Proto nemohl s ostatními odejít.
povzdechla: »Ach, Januši, Januši, ty tu chodit.
tedy odešli, poradil jim, aby ho až
musíš s Kristem Pánem sám večeřet.«* Než
po ramena do země zakopali, že tu
Nás děti počínání staré hajné nemálo zemře.
zarazilo a proto jsme se vyptávali.

To také cikáni udělali a přistavili k ohlédli, zvolal Janus za nimi: »Ach, já
němu džbán s vodou a chleba, aby mohl bych raci nevečeřel.« Potom se cikáni
jísti, nežli ho země umačká. Pak se s již neohlíželi a starý cikán tam umřel.
času toho říká se místu tomu, kde se
ním rozloučili: »Januši, Januši, ty tu Od
musíš sám . s Kristem Pánem večeřet,« to stalo, »na Januškách«.
a odcházeli. Když se po něm pak
--------------------------------------------------------------------------NAZDAR!
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA S OKOL
kontakty:
TEREŠOV
Dne 10. března 2009 byla obnovena Josef Mašek tel. 606 517 344
činnost TJ Sokol Terešov. Za účasti www.sokol.eu
starosty rokycanské župy p. Miroslava
TJ Sokol Terešov
Kroce byly přijaty stanovy České obce
zve na Czech BumBác Ball…
sokolské (ČOS). Na ustavující valné
každou středu od 20.00
hromadě byli zvoleni:
Tělocvična ZŠ Zbiroh
starosta Josef Mašek
kontakt Jana 732 357 876
jednatel Martina Hadinec
hospodář Jana Hrbková
Naší hlavní sportovní aktivitou je
míčová hra Bumbác ball.
Stále přijímáme nové členy!
Kontaktujte nás.
--------------------------------------------------------------------------NĚJAKÁ VLAŠŤOVKA ROČNÍ OBDOBÍ činnost byla jedinnou čiností spolku,
nebo zda již v té době byly spolkové
NEUDĚLÁ.
Kde se vzalo, tu se vzalo, v Terešově aktivity rozmanitější.
z
dochovaných
máme Vlašťovku. Její historie je Každopádně
mnohem starší, než by se dalo čekat. materiálů víme, že Drachovského
Začala se psát v roce 1868, kdy do Vlašťovka byla ve své hubitelské
terešovské školy přišel pan řídící činnosti nadmíru úspěšná, neb sám
Antonín Drachovský, ten zde po svém Drachovský byl oceněn čestným
příchodu založil spolek Vlašťovka, diplomem na hospodářské výstavě v
který se věnoval zejména hubení Táboře za spis o hubení škodlivého
škodlivého hmyzu(1)(2). Dá se jen hmyzu.(3)
dohadovat, jestli tato hlavní spolková V roce 2008 se několik místních

rozhodlo založit občanské sdružení, při jednotlivců takové aktivity nejsou
hledání názvu vzpomněli na místní možné, a v některých případech by byly
historickou postavu A. Drachovského a dokonce nelegální, např. wifi síť nelze
hlavní část názvu názvu byla vyřešena. bez registrovaného občanského
Od roku 2008 tedy působí v Terešově sdružení legálně provozovat, nebo
občanské sdružení "Dobročinný spolek šance na získání dotací jsou bez o.s.
terešovský Vlašťovka", hlásící se k naprosto nulové.
odkazu A. Drachovského.
PROČ TAK OFICIÁLNĚ? Je to 1 - Politický a školní okres
jednoduché, pouze oficiální a státem Rokycanský, vydáno 1898, str. 204
registrované občanské sdružení může 2 - Archivní soubor základní devítileté
být rovnocenným partnerem pro školy Terešov
kohokoliv dalšího; může legálně 3 - Politický a školní okres
realizovat své aktivity, žádat o dotace, Rokycanský, vydáno 1898, str. 211
provozovat wifi síť a další. Pro sešlost
---------------------------------------------------------------------------

NA OKRAJ

Prostor na stránkách "občasníku" je k dispozici i obecnímu úřadu, hasičům,
myslivcům, chovatelům, zahrádkářům, či běžným občanům, kteří by chtěli něco
sdělit...
Obsah občasníku bude čerpat hlavně z internetových stránek www.teresov.cz, na
kterých je většina textů zveřejňována průběžně. Tím chceme obsah obecních
stránek přiblížit i těm kteří nemají přístup k internetu...
A pro ostatní tady bude i něco navíc.
---------------------------------------------------------------------------

UŽITEČNÉ INFORMACE:
Otevírací doba prodejny u Hrabětů:
Po - Čt: 7:30 - 16:00, Pá: 7:30 - 17:00,
So: 7:30 - 12:00
Otevírací doba u řezníka Jardy:
St, Čt, Pá: 7:30 - 15:00, So: 7:30 - 10:00

Otevírací doba České pošty:
Po - Pá: 8:00 - 9:00, 14:30 - 16:30
Úřední hodiny na Obecním úřadě:
čtvrtek 16:00 - 18:00

LIDOVÁ MOUDRA:

V lednu za pec si sednu. /// Co leden Na Hromnice jasná noc, bude mrazů
sněhem popráší, to únor s vichrem ještě moc. /// Únorová voda - pro pole
odnáší. /// Mokrý leden - prázdné sudy škoda. /// Když únor vodu spustí, ledem
(neurodí se vína). /// Lepší vlka pod ji březen zahustí. /// Komáři-li v únoru
oknem vidět než v lednu pluh na poli. /// si bzučí, v březnu pak mrazivý vítr
Leden studený, duben zelený. /// V skučí. /// Když skřivánek v únoru zpívá,
lednu silný led, v květnu bujný med. /// velká zima potom bývá. /// Jestli únor
Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v honí mraky, staví březen sněhuláky. ///
srpnu. /// Když není konec ledna V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu
studený, únor to dvakrát nahradí. /// Je- krovy kácí. /// Mnoho mlh v únoru
li leden nejostřejší, bude roček přináší toho roku mnoho deště.
nejplodnější.
--------------------------------------------------------------------------PROSBA ZA LESNÍ ZVĚŘ Nenechávejte venku volně pobíhat a prohánět zvěř
vaše čtyřnohé kamarády. Zvěř je v těchto dnech následkem mrazů energeticky
vyčerpána a jakýkoliv pohyb navíc je pro ni velkou zátěží - na rozdíl od našich
mazlíčků, kteří se potřebují proběhnout a jsou plní síly od plných misek.
Čili pouštějte je jen tam, kde není živáčka a nehrozí prohnání divoké zvěře.
děkují zvířátka
--------------------------------------------------------------------------PŘIPOMÍNKY, KOMENTÁŘE, VZKAZY:
Prosíme o pomoc při dohledávání Publikace Politický a školní okres
starých dobových fotografií Terešova a Rokycanský, vydaná roku 1898
okolí.
učitelstvem okresu Rokycanského je k
-----------------------------dispozici v elektronické podobě - na
Filmově debatní čtvrtky, každý čtvrtek webu www.teresov.cz, nebo na CD.
na adrese T.29 od 20:00, klubová -----------------------------filmově-hudební produkce spojená s Vlašťovka zve do svých řad, přijďte
pohostinností a konzumací.
posedět na drát...
----------------------------------------------------------S ohledem na vrtochy podnebí, www.teresov.cz
připravujeme
speciální
výcvik dočtete se nečekané, uzříte nevídané,
lavinových psů, první část výcviku bude uslyšíte neslýchané.
bez psů, plné soudky s sebou, zájemci
se mohou hlásit...

Šťastný přelet nad rokem 2010,
čistý vzduch
a bezpečné přistání ...

přeje
Dobročinný spolek terešovský Vlašťovka

--------------------------------------------------------------------------Plánujeme: Na začátku února je plánováno slavnostní zhasnutí a kácení
vánočního stromu, který byl na "dolní návsi" postaven na začátku adventu 28. 11.
2009 za hojné účasti terešovských. Uvažuje se o tom, že by kácení vánočního
stromu mohlo být letošní alternativou k masopustu, který se v Terešově zatím
nekoná.
Uvidíme jestli a v jakém počtu se sejdeme. Pokud budou k této myšlence
pozitivní ohlasy, je možné uspořádat akci podobného formátu jako bylo stavění a
rozsvěcení vánočního stromu. A možná že se nás sejde zase o trochu víc a akce
bude ještě o něco větší.
Případný termín konání této akce bude v rozumném předstihu oznámen na
místech obvyklých (www.teresov.cz, krám).
--------------------------------------------------------------------------Vlašťovka plánuje spáchat sbírku na stolně tenisový stůl, na kterém poté bude
možné pořádat stolně tenisovou zábavu. Již je přislíbeno více než 74% ceny stolu.
---------------------------------------------------------------------------

NĚKDY PŘÍŠTĚ:

Obecní aktuality
O robotách, pokutách a dávkách
sedláka Václava Vonáska
Z nářečí zbirovského
O webu teresov.cz
Dotace, nadace, šance?
AČFK
a možná i něco jiného...
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