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--------------------------------------------------------------------------SLOVO ÚVODEM
událostí: Wenceslaus de Terzesow
S prvním číslem druhého ročníku na- (1361), příchod židovského obyvatelšeho občasníku chceme poděkovat stva, sedláka Vonáska, Raráška co lítal,
všem věrným čtenářům i autorům za ten řídícího A. Drachovského, zkázu
rok přízně, který občasníku věnovali.
parníku Cimbria, zbourání synagogy a
další. To všechno se kupodivu stalo a
Historie naší obce je studnicí hlu- souvisí se životem v naší obci. A to
bokou a plnou, stačí jen nabírat, rozlé- všechno si můžeme připomenout. Ještě
vat a nebo třeba trochu cákat. A je čím, není pozdě. Vlastně nikdy není příliš
třeba letos máme skvělou příležitost pozdě.
oslavit 650 let od první dochované
zmínky o Terešovu. Záštity nad Nikdy není příliš pozdě ... vydat se na
realizací oslav se ujal obecní úřad a cesty, ... naučit se tancovat, ... zasmát se
pokud je nám dobře známo, práce na pří- sám/sama sobě, ... jít pouštět draka, ...
pravách se už rozběhly naplno.
začít hrát golf, ... přestat se bát, ...
vzpomenout si, ... začít slavit (díky
Chystá se toho hodně, třeba výstava Olgo)
materiálů a fotografií z historie obce,
sraz rodáků, nebo kantáta, jež se bude Rychlý a brzký konec zimy
skládat z téměř zapomenutých výjevů a příjemné čtení
z naší vesnice. Můžeme se tak těšit na přeje
ztvárnění některých z následujících
Vlašťovka
---------------------------------------------------------------------------1 -

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

Starosta obce svolává na 1.3.2011 od 18:00 hodin zasedání obecního
zastupitelstva. Zasedání se bude konat v budově Obecního úřadu v Terešově.
Program:
1) Oslavy 650 let od první písemné zmínky o Terešovu
2) Vymezení zastavěného území obce Terešov
3) Obecně závazná vyhláška obce Terešov č.2/2011 o ochraně veřejné zeleně a
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
4) Letní kino
5) Obecní kronika
Josef Mašek / Starosta obce Terešov
---------------------------------------------------------------------------

VYBRÁNO Z PROGRAMU ZASTUPITELSTVA 9.2.2011

- Oslavy - 650 let od první dochované písemné zmínky
o Terešově
- Doplnění členů kulturně-sociálního výboru
- Znak obce Terešov
- Smlouva obce se společností EKO-KOM
- Vyhláška č.1/2011 o poplatcích
- Vyjádření obce k havárii propustku na silnici č.II/235
- Vstup obce do mikroregionu Radnicko
- Návrh vymezeného zastavěného území obce Terešov
- Letní kino v roce 2011
- Žádost o parkování na veřejném prostranství
----------------------------------------------Vstupenky na ples je možno zakoupit v předprodeji v prodejně U Hrabětů.
--------------------------------------------------------------------------OSLAVY - VÝSTAVA O HISTORII
650. výročí je nejen pěkně půlkulaté, ale též je pro tak malou obec výjimečné.
Zvláště uvědomíme-li si, že třeba Plzeň slavila nedávno 700. výročí. Proto a nejen
proto je třeba vzít přípravy na oslavy vážně, za své. Jednou ze součástí oslav bude
výstava o historii i současnosti Terešova. Při přípravě výstavy shromažďujeme
různé materiály - dokumenty, fotografie, staré textilie, obrázky a střípky vzpomínek - nejen o Terešovu, ale též o Huti a Solcperku. Prosíme proto všechny o laskavé zapůjčení uvedeného. Přijmeme jakékoli materiály buď prostřednictvím
Jajky Lužové nebo v T29 u Mitáčkojc. :-)
---------------------------------------------------------------------------

POSEZENÍ SPOLEČNÉ

Pravidelné každotýdenní setkání pro naše ženy i muže nejen v důchodovém věku.
Každý čtvrtek v podvečer (16:00 hodin) jste všichni zváni do kulturní místnosti
obecního úřadu "na táčky". Káva, čaj a malé občerstvení zajištěno.
Přijďte si sousedsky popovídat!
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TEREŠOV 1361 - 650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

--------------------------------------------------------------------------Příležitost výjimečná, k oslavám se num ad beneficia ecclesiastica pragennabízející, na nás číhá letos v kalendáři. sem per archidioecesim nunc prima vice
Dle některých pramenů je sice první typis editus (ab anno 1354 usque 1362),
písemná zmínka o naší obci z roku 1379 Tomus primus, ed. Franciscus Antonii
(a v roce 1979 následkem toho málem TINGL, Pragae 1867, str. 154 (dodošlo k oslavám 600 let od založení ob- chované písemné zápisy z let 1354 až
ce), nicméně historická bádání pokroči- 1362) už přímo cituje onu dochovanou
la a tak máme skvělou, jedinečnou písemnou zmínku:
a neopakovatelnou příležitost v letošním roce oslavit 650. výročí první do- „Psiehrd. Eodem die Wenceslaus de
chované písemné zmínky o Terešovu. Terzesow ad presentacionem abbatis et
conuentus manasterij Plasensis ordinis
Konec konců, všichni to dobře víme cisterciensis, in ecclesia in Psyehrd per
už od loňska, kdy byla tato informace Mortem Wenceslai vacante, fuit inotištěna v Terešovském občasníku.
stitutus. Executor plebanus in KoPři této příležitosti se dá očekávat na- zoged.„
příklad sraz rodáků z Terešova a mnohé
další neobyčejné události.
A pro úplnou úplnost ocitujeme i tu
zmínku o obci z roku 1379:
Dosud nalezené odkazy na tuto BRPK – Ein Bernaregister des Pilsner
zmínku jsou dva, oba jsou uvedené Kreises von Jahre 1379, ed. Josef
v edici pramenů na stránkách EMLER, Prag 1876, uvádí text inforvlastovka.org a aby je nebylo třeba do- mace o obci z pocházející z roku 1379:
hledávat, tak zde oba můžeme citovat:
Antonín Profous-Jan Svoboda, Místní "Teressow, willa plurimorum. Pars
jména v Čechách, jejich vznik, původní Otikonis II arature, III medie terre. Item
význam a změny, Díl IV., S-Ž, Praha vna quarta. Item vnus subses. Item pars
1957, str. 328″
Boztyechonis II arature, 1/2 terra. Pars
„…1361 W. de Terzesow, LC I/1, Margare(te) aratura libera. Pars Wye154…“
chonis aratura libera."
LC I/1 – Liber primus Confirmacio--------------------------------------------------------------------------PRVNÍ ZMÍNKA O MÍSTNÍM NÁZVU nostech doložena osoba s přídomkem
TEREŠOV
"z Terešova" (Wenceslaus de TerzeVážení, za účelem plánovaných oslav sow), dokládající existenci panského
650. výročí obce Terešov byly prověře- sídla v těchto místech.
ny dostupné prameny a literatura vztahuvybíráme z dopisu ředitele státního
jící se k předpokládanému výročí.
okresního archívu Mgr. Petra Koláře
K roku 1361 je v dostupných písem(redakčně kráceno)
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OKÉNKO HISTORICKÉ

za materialy jsme vděční nejen všem autorům, ale také námořní katastrofě, což
nám připadá divné a nesprávné, ale tak to kupodivu je...
--------------------------------------------------------------------------Shodou šťastných okolností jsem dostal od Mileny a
Jiřího Kudělových darem dopis, odeslaný 29. dubna
1883 terešovským poštmistrem Ledererem. Dokládá pozoruhodnou rychlost tehdejší pošty (dopis ze 14.ledna
byl 17.ledna již na parníku do Ameriky) a je i nečekaným svědectvím o největší námořní katastrofě 19.
století. Srážka parníků Cimbria a Sultan 19. ledna 1883
poblíž ostrova Borkum, přezdívaná v odborné literatuře
pro velký počet obětí "Titanik 19. století", se dostala 21.
ledna 1883 a po několik následujících dnů dokonce na
titulní stranu New York Times (viz. obrázek).
Zahynulo při ní 437 (podle jiných pramenů 389) osob
včetně žen a dětí, přežilo ji jen 65 osob. Mezi
osazenstvem, tvořeným vystěhovalci z Ruska, Pruska,
Rakouska Uherska, francouzskými námořníky a indiány
z kmene Chippewa, vracejícími se do USA z turné po
Evropě, nebyl žádný občan Terešova, takže jedinou
lokální škodu utrpěl Antonín Karas z Biskoupek, jehož
dopis Josefu Hánovi do amerického státu Nebraska se
nenávratně ztratil, jak o tom svědčí dokument poštmistra L. Lederera. Mimochodem, hrob jeho rodičů, také
poštmistrů v Terešově, se nachází na místním židovském hřbitově.
Zkáza parníku Cimbria bude součástí kantáty, kterou
autor těchto řádek píše pro oslavy 650. výročí první
doložené zmínky o Terešově. Zazní v rámci širších
oslav 24.září 2011 v letním kině a každý obyvatel Terešova a přilehlých obcí je srdečně zván k účinkování.
Hudbymilovní občané mohou vystoupit v krátkých zpívaných číslech (sólových i sborových), ostatní včetně
žen, dětí a kojenců mohou bez jediného hudebního zvuku pomáhat přesvědčivě ztvárnit zánik parníku Cimbria.
Zájemci se mohou písemně (ales@martinu.cz) a osobně
přihlásit autorovi těchto řádků, nebo paní Jarmile Lužové, programové koordinátorce oslav.
Aleš Březina
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DOKUMENTY DOBOVÉ

provázející příběh dopisu z pošty terešovské pocházející a na dně oceánu končící
---------------------------------------------------------------------------

Kopie dochovaného dopisu terešovského pošťáka Lederera (překlad textu dopisu
je uveden níže) a dvě fotografie parníku Cimbria.
--------------------------------------------------------------------------Od císařskokrálovského poštovního úřadu Terešov
Slavnému císařskokrálovskému poštovnímu ředitelství v Praze
Služební záležitost, pod číslem podacím 12, Doporučeně 325
K podacímu číslu 12
Slavnému císařskokrálovskému poštovnímu ředitelství v Praze!
S odvoláním na vysoký Váš výnos z 23. tohoto měsíce číslo 6932, dává se Vám
na vědomost následující :
Doporučený dopis, nacházející se na 17. ledna tohoto roku ztroskotavším poštovním parníku Cimbria, adresovaný Josefu Hánovi v Nebrasce, byl podán panem
Antonem Karasem z Biskoupek na zdejším úřadu 14. ledna tohoto roku pod doporučeným číslem 33 a téhož dne byl dále doslán do Zbiroha.
Císařskokrálovský poštovní
úřad Terešov, 29. dubna 1883
L. Lederer
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ŽIDÉ V TEREŠOVĚ

panských majetků, kde se nedlouho po
Židé byli součástí života v Terešově příchodu židů pravidelně objevují popo celá staletí. První židovské rodiny se platky vrchnosti z každé usazené osoby
dle "Knih Haskary", do Terešova dostali izraelitského vyznání. Na konci 17.
kolem roku 1520, když tak jako mnozí století jsou již dochované zprávy
další pražští občané, utíkali před morem o synagoze a židovské škole k ní přísluza vlády krále Vladislava Jagellonského šející. V první polovině 18. století žilo
(zde je časová nepřesnost - Vladislav ze- v Terešově podle Tereziánského kamřel roku 1516). Knihy Haskary po- tastru 12 židovských rodin. V první
cházejí z roku 1623 a jsou to knihy polovině 19. století to bylo již 32 rodin,
židovského dobročinného spolku "Po- celkem 187 osob.
hřební bratrstvo" v Terešově, uložené ve Na živobytí si vydělávali různě. Byl
sbírkách Židovského muzea v Praze.
zde učitel, muzikanti, koželuh, obPro podezření z nákazy touto smrtící chodníci s plátnem, podomní obnemocí však nebyli do obce vpuštěni chodník, řezníci, kuchař, poštmistr.
a úkryt si hledali v nedalekém lese. Ně- Koncem století se začali venkovští židé
kteří z nebožáků zde zemřeli a později z Rokycanska stěhovat do větších měst.
byli pochováni. Stali se pravděpodobně Což se nevyhnulo ani obci terešovské.
skutečně obětí černé smrti. Na místě Přesto se ještě na začátku 20.století kokde byli pochováni, údajně vznikl, nají na velké židovské svátky v terestávající židovský hřbitov.
šovské modlitebně bohoslužby. Při
Terešovská obec tak byla jedním sčítání lidu v roce 1920 se k židovské
z prvních míst, kde se židé na Roky- národnosti v Terešově přihlásily již
cansku usadili. To dokládají výpisy pouze 2 rodiny.
--------------------------------------------------------------------------NAŠI ZMIZELÍ SOUSEDÉ
18. 6. 1904 (č. 443) a jejich tříletý syn
redakčně upraveno z textu R. Kodery
Mirko, nar. 25. 10. 1938 (č. 444). V TeV transportních listinách jsou uvede- rezíně byli oddělení; Oto byl ubytován
ny 4 osoby přímo z Terešova, není však v kasárnách určených pro práceschopné
uvedeno číslo popisné. Uvádíme údaje muže, Františka se synem v ubytovaz transportních listin.
cích prostorách pro matky s malými
Josefína Bobková, nar. 2. 9. 1869, by- dětmi. Zřejmě se znovu setkali až při
la z Plzně do Terezína deportována nástupu do transportu z Terezína.
prvním plzeňským transportem „R“ 18. Byli zařazeni do transportu „Ar“ vy1. 1942. V transportu měla číslo 442. praveného z Terezína 28. 4. 1942 do
Z Terezína byla deportována transpor- ghetta ve městě Zamošč v lublinské obtem „Eb“ 18. 5. 1944 do Osvětimi- lasti východního Polska, kde jejich
Březinky s transportním číslem 497.
stopa končí. V transportu do Zamošče
Dalšími terešovskými obyvateli depor- měli čísla: Ota 620, Františka 618,
tovanými do Terezína rovněž 18. 1. Mirko 619. Ze dvou tisíc osob depo1942 transportem „R“ byla rodina Sch- rtovaných z Terezína do Zamošče
warzova. Ota, nar. 16. 4. 1901 (v trans- v dubnu 1942 přežili dva lidé.
portu č. 445), jeho žena Františka, nar.
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LIDOVÁ MOUDRA

Březen mokrý a deštivý úrodě se Kolikátého dubna zasadíš stromek,
protiví. / Kukačka, která v březnu kuká, tolikátého roku ponese ovoce. / Je-li
čáp, který tluká, a divoké kachny na duben bouřlivý, shnije kopa a mandel
příletu oznamují teplé jaro. / 3.3. Svatá zplesniví. / V dubnu svrchu hřeje, od
Kunhuta zahřeje o chlup. / 12.3. Na spodu mrazí. / 23.4. O svatém Vojtěchu
Řehoře hory hučí a sedláci doma čučí. / na poli najdeš útěchu. / 24.4. Co do
19.3. Svatý Josef poskokem přijde na svatého Jiří vyroste, má se palicí do
led s pantokem. /
země zatlouct.
--------------------------------------------------------------------------V březnu nic tak nechutná jako klobása uzená.
--------------------------------------------------------------------------VÝKAZ O VČELAŘSTVÍ V TEREŠOVĚ Počet včelařů
V ROCE 2010
1-5 včelstev - 11 včelařů - 38 včelstev
Včelaři, členové ČSV, o.s. - 16 členů
6-10 včelstev - 2 včelaři - 17 včelstev
počet včelstev k 1.5.2010 - 90
11-15 včelstev - 2 včelaři - 22 včelstev
počet včelstev k 15.9.2010 - 107
16-30 včelstev - 1 včelař - 30 včelstev
Výnosy z kmenových včelstev
V roce 2010 bylo v terešovské
Průměrný: Med 13,32 / Vosk 0,40
včelařské organizaci celkem 16 včelařů,
Celkový: Med 1426 / Vosk 43
kteří se starali o 107 včelstev.
--------------------------------------------------------------------------ZO-ČSV TEREŠOV
pa plzeňská. Návrh byl schválen. Na
Zápis v kronice
podzim roku 1938 zemřel včelař Josef
Český včelař z roku 1935
Hatina.
Na schůzi výboru "Zemského ústředí 30.6.1938 Z prostředků "Zemského
včelařských spolků v Čechách", konané ústředí včelařských spolků v Čechách"
dne 11. května 1935 přednesl ke schvá- (ZÚVČ) v Praze bylo věnováno
lení starosta svazu přítel Bohumil Vanču- 100.000,- Kč do sbírky "Na obranu stára mimo jiné návrh na založení tu".
včelařského--------------------------------------------------------------------------spolku v Terešově, XII. ŽuKOMENTÁŘE, VZKAZY:
probíhá příprava k položení terekvalitnější kopie článku z titulní strany šovských Stolpersteinů.
New York Times včetně překladu se -----------------------------brzy objeví na webu vlastovka.org
v novém roce - na nové adrese
-----------------------------www.vlastovka.org
stolně tenisové i filmové čtvrtky po -----------------------------zdravotní pauze opět startují v T29, případní sponzoři či inzerenti, nebo
po domluvě je pak stůl k dispozici snad předplatitelé naší bezplatné
kdykoli přes víkend
tiskoviny jsou vítáni s otevřenou náručí
:-))
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TERNET v Terešově

běží, i nového uživatele se podařilo připojit zima - nezima. Co je horší, tak na
Bílé Skále přestal fungovat - neběží, a co je ještě horší, ani nechodí, prostě stojí.
A jak to vypadá, tak bude stát, dokud nebude nějaké o trochu lepší a jarnější počasí, aby se dalo vylézt na střechy a přesunout antény na ta správná místa. Když je
totiž anténa i cokoliv jiného na místě nesprávném, tak není nic platné, že to
funguje, protože výsledek je úplně stejný, jako by to ani trochu nefungovalo.
Další případní zájemci o připojení budou muset vydržet až do jara, což by už nemělo dlouho trvat, neb první jarní pták už prý přiletěl. A za ním druhý. No a pak
jich už bylo moc... Ale stejně, kdo má zájem o připojení, může se ozvat. (teresov@vlastovka.org)
---------------------------------------------------------------------------

VLAŠŤOVČÍ KVÍZ

je i tentokrát, ostatně jako obvykle velkou výzvou. Ocenění lákavé získá autor
nejlepšího překladu některé ze dvou prvních dochovaných písemných zmínek
o Terešovu, které jsou citovány v tomto čísle občasníku.
Správná vítězná odpověď na naši otázku z předminulého čísla občasníku byla
"...myslím, že husitská vojska nikdy Terešov nedobila..."
--------------------------------------------------------------------------STOLPERSTEINE
nacisty zavražděný člověk naposledy
Smysl projektu Stolpersteine spočívá bydlel. Kostky se ve veřejném prostoru
zejména v uctění a připomenutí památ- stávají stálou připomínkou zločinu, kteky obětí nacistické genocidy za druhé rý byl nacisty a jejich pomahači
světové války, prostřednictvím kostek se spáchán.
samostatnými popisky pro každou Stolpersteiny jsou tak ztělesněním
z obětí.
osudu člověka – spoluobčana, který žil
Stolpersteine je složenina německých svůj život ve stejných místech, kde jej
slov stolpern (klopýtnout, škobrtnout) dnes žijeme my, a který byl bezdůvodně
a stein (kámen).
zavražděn.
Každá kostka je z betonu, má rozměr
10 x 10 x 10 cm a mosaznou tabulku na převzato z webu www.stolpersteine.cz
jedné ze stran, nesoucí nápis. Ukládá se
(redakčně kráceno)
do dlažby chodníku před dům, v němž
---------------------------------------------------------------------------

NĚKDY PŘÍŠTĚ:

O přípravě oslav, Synagoga terešovská, Ze spolkového života, a mnohé další...
---------------------------------------------------------------------------
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