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--------------------------------------------------------------------------Z OBSAHU: Oslavy k příležitosti 650 let
Vesnici nepřestavíš,
od první písemné zmínky, Obecní znak,
Jeden svět Terešov 2011, Ze školní
ale můžeš si ji
kroniky Terešov, Příloha: kantáta Terešov
vybarvit. 1361
--------------------------------------------------------------------------SLOVO ÚVODEM
spolu, ať Oslavy proběhnou a dopadnou
Děkujeme našim milým čtenářům za co nejlíp. A až bude po Oslavách, aby
pozornost, kterou Občasníku věnují, dě- bylo na co vzpomínat.
kujeme také za všechny ohlasy (a není Pro nás všechny bude za pár dnů či
jich málo), kterých se nám k našim ak- let důležitá zkušenost/vědomí, že to
tivitám dostává.
šlo, že to tady a teď funguje a že to
Oslavy, které dnes pořádá obec Tere- bude fungovat kdykoliv, kdy budeme
šov, nejsou vůbec malou a drobnou zá- zase všichni chtít. S námi lidmi to Tereležitostí, ba právě naopak, jsou událostí, šov těch 650 let neměl vůbec jednojaká se v dějinách obce určitě ještě duché. Každý máme něco, jak říká
nikdy nekonala (viz. letmá informace o klasik, ale stejně "to" jde a je "to"
pokusu slavit výročí 600 let obce v roce prostě krásné... ;-)). Klasik vlastně říká
1979 ze čtvrtého čísla občasníku).
"Člověka nepředěláš, jen se ti vybarví"
Všichni máme možnost a skvělou pří- (Karel Čapek) a samozřejmě má pravležitost přispět svým malým kouskem dí- du, ale my dnes klidně můžeme říct
la k tomu, abychom nejen oslavili "Vesnici nepřestavíš, ale můžeš si ji vyTerešov, ale také jej stmelili společným barvit".
dnem oslav. Přejme si tedy všichni
---------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
vzácní rodáci, návštěvníci, dámy a pánové,

vítáme vás na oslavách
650 let od první písemné zmínky o místním
názvu Terešov.

-1 -

Naše obec si v letošním roce připomíná významné výročí - 650 let od první
dochované písemné zmínky o Terešově. Tato zmínka pochází z roku 1361.
Oslavy této významné události s nimiž bude spojen sraz rodáků se uskuteční
24.září od 12:30 hod.

PROGRAM OSLAV POŘÁDANÝCH K 650. VÝROČÍ
NEJSTARŠÍ DOLOŽENÉ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O TEREŠOVĚ
--------------------------------------------------------------------------12.30 Pietní setkání u památníku padlých v I. světové válce před Obecním úřadem
v Terešově
12.45 Slavnostní zahájení výstavy fotografií "Terešov v proměnách času" v
budově Obecního úřadu Terešov
13.00 Slavnostní zahájení oslav v letním kině Terešov
13.05 Koncert terešovských dětí a přátel obce, řídí Miloš Veselý
13.15 Mažoretky Zbiroh pod vedením Jany Zappové
13.30 Slavnostní odhalení návrhu nového znaku obce Terešov
14.00 Skupina historického šermu pro hrad Týřov
15.00 Břišní tanečnice ze ZŠ Mlečice pod vedením Barbory Chaloupkové
15.30 Společenská přestávka - pečené prase - i jiná občerstvení
17.00 Country skupina Poklop
19.30 Terešov 1361 - Kantáta k 650. výročí nejstarší doložené písemné zmínky o
Terešově, pod vedením Aleše Březiny účinkují obyvatelé Terešova
20.30 Agrometálová skupina Krofky
--------------------------------------------------------------------------Pořádají: Obec Terešov, Dobročinný spolek terešovský Vlašťovka o.s., Sbor
dobrovolných hasičů a spolek hasičských holek Terešov, TJ Sokol Terešov
--------------------------------------------------------------------------Autorkou loga oslav a plakátů je Dagmar Viletová.
K prodeji jsou připravené pamětní hrníčky s logem oslav.
--------------------------------------------------------------------------Projekt oslav výročí první písemné zmínky podpořili: Ministerstvo kultury ČR
z programu "Podpora regionálních kulturních tradic 2011", grantový program
Plzeňského kraje v oblasti kultury 2011, program „ČSOB a Era pro podporu
regionů“ prostřednictvím nadace VIA
---------------------------------------------------------------------------
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24. ZÁŘÍ 2011 - C O MŮŽETE VIDĚT A ZAŽÍT DNES V TEREŠOVĚ?
--------------------------------------------------------------------------"TEREŠOV V PROMĚNÁCH ČASU"
Rokycanech, Městské muzeum ve Zbi-

12:45 / Výstava probíhá v prostorách roze, Archiv Pražského Hradu, ze souobecního úřadu Terešov, potrvá do kon- kromých sbírek Václav Plecitý, Rudolf
ce měsíce (podle zájmu). Obsahuje his- Rychlý, Leoš a Václava Mitáčkovi, Hetorické fotografie a dokumenty týkající lena Doležalová, Jarmila Lužová, Marie
se obce a okolí. Výstavu připravila: Jelínková, Stanislav Čermák, Josef KraDagmar Viletová s pomocnou rukou Ja- tochvíl, Miroslav Oliverius a David Buny Hrbkové / Na výstavě byly použity reš – „Šumavánek“.
dokumenty, archiválie, fotografie a po- Za zapůjčené materiály děkujeme.
hledy, které--------------------------------------------------------------------------zapůjčili: Okresní archiv v
Program poté pokračuje v letním kině Terešov.
--------------------------------------------------------------------------KONCERT TEREŠOVSKÝCH DĚTÍ
Lužová - zpěv, flétna/ Danča AubrechA PŘÁTEL OBCE
tová - harmonika/ Jajka Lužová - zpěv
13:05 / pod vedením Miloše Veselého Seznam skladeb: 1. Schafe können
Účinkují: Miloš Veselý - flétna, sicher weiden - J.S. Bach/ 2. Já mám
ozvučná dřívka/ Alena Seidlová - koně - lidová/ 3. Jede, jede poštovský
klávesy, zpěv/ Aleš Březina - viola/ panáček - lidová/ 4. Dělání - píseň z poMíša Šístková - zpěv/ Klárka Seidlová - hádky "Princové jsou na draka"/ 5. Názpěv/ Václav Mitáček - ozvučná dřívka/ ušnice z třešní - autoři: Z. Svěrák - J.
Jan Mitáček - foukací harmonika/ Uhlíř/ 6. Muzikantova písnička - píseň z
Anetka Lužová - zpěv, flétna/ Natálka pohádky "Obušku z pytle ven".
--------------------------------------------------------------------------TANEČNÍ STUDIO „ZAJA“
lie, Hadinec Michelle, Hadinec Veroni13:15 / Autorkami choreografii jsou Ja- ca, Hájková Vendula, Hříbalová
na a Patricie Zappovy.
Andrea, Jarošová Tereza, Jerlingová
Všechna děvčata, která dnes uvidíte pod Gabriela, Koktová Darina, Koktová
vedením Jany Zappové vystupovala na Martina, Kuglerová Daniela, Machová
zahájení výstavy v Praze ve Veletržním Adéla, Medunová Diana, Moravcová
paláci BABY EXPO a zúčastnila se Kateřina, Nováková Kateřina, Plimlová
kvalifikace Mistrovství republiky v Klára, Ptáčková Barbora, Seidlová Klámažoretkovém sportu ve Vimperku.
ra, Srpová Kateřina ml., Srpová KateřiPřehled skladeb: 1. Večerníček - nej- na st., Srpová Tereza, Šístková
mladší děvčata / 2. Waka waka (hudba Michaela, Štíchová Johanka, Štíchová
Shakira Isabel Mebarak Ripoll) - mažo- Tereza, Šťovíčková Barbora, Ticháčretky juniorky / 3. New York, New York ková Kristina, Titlová Barbora, Tupá
(Frank Sinatra) - děvčata ve věku 13-17 Tereza, Volfová Miroslava, Vonásková
let budou tančit s klobouky.
Adéla.
Seznam účinkujících: Belšánová Nata-3-

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
PRO HRAD T ÝŘOV

Pavel, Chytrý Karel, Kobsa Jiří, Kopp
Adam, Kopřiva Václav, Kubů Václav,
14:00 / Skupina vznikla před 16 lety a Mour Stanislav, Munduch Václav, Nehlavní náplní její činnosti je historický metschke Roman, Novák František, Pošerm. Umí ale nejen to, jezdí např. na volný František, Sehnoutek Pavel,
dětské tábory, nebo pasují malé Kabourek Václav, Tyburcová Adéla,
školáčky na velké školáky.
Reznická Jana, Reznický Dušan, ŠčepČlenové skupiny: Šmejkalová Anča, ková Miroslava, Šmejkal Jan, Štelcl
Bugnerová Eliška, Kabourková Monika, Ivan, Tyburec Jiří, Tyburcová Jana,
Amler Jindřich, Amlerová Jaroslava, Vaněk Dušan.
Lukáš Bayer, Veronika Bayerová, Filip
--------------------------------------------------------------------------BŘIŠNÍ TANEČNICE
nová, Lucie Benešová, Tereza Staň15:00/ Se rozvlní v letním kině Terešov. ková,Veronika Pourová, Victoria
Seznam skladeb: 1.Mahive / 2.Začá- Vojteková, Elena Hatinová, Natálie Tvrtečnická / 3.Vějíř / 4.Gente che sorride- dá, Adéla Kirschová, Marcela Hodasestava "A" Terezky Staňkové
čová, Leona Uhrová, Iveta Vojtová.
vystupují: Natálie Lužová, Olga Hati---------------------------------------------------------------------------

SPOLEČENSKÁ PŘESTÁVKA

15:30 - 17:00 / Přestávka k občerstvení, společenské konverzaci, poslechu i tanci
za doprovodu pečených prasátek.
--------------------------------------------------------------------------HUDEBNÍ SKUPINA Poklop
úspěšných akcí.
17:00 / Skupina je zárukou příjemné a Hrají: Jiří Egermaier - housle, Jiří
pohodové muziky pro každé ucho. Nulíček - kytara, Luboš Gross - basová
Místní ji dobře znají z předcházejících kytara.
---------------------------------------------------------------------------

Kantáta "Terešov 1361"

19:30 / 10 písní strašlivých a neopakovatelných z historie naší vsi, které se
každému posluchači nesmazatelně do paměti se zaryjí, o tom jak to všechno
začalo, kam to běželo a kam až to k dnešku doběhlo. Výjevy mnohé více či méně
známé a některé pak i zcela nové.
Srdečně zveme k jejímu provedení, program kantáty Terešov- 1361 včetně obsahu,
všech aktérů i zúčastněných a kompletního textu je přílohou občasníku.
--------------------------------------------------------------------------KROFKY
Sestava: Jára - zpěv / Katka - zpěv /
20:30 až do úplného konce / Nasťa - zpěv, housle / Luboš – kytara /
Příležitost výjímečná ke shlédnutí Miloš – kytara / Roura – basa / Maňas –
našeho milovaného souboru, který před- bicí / Zdeněk – zvukový mistr / jako
vede svoji agrometálovou mega - ro- hosté vystoupí: Říman - basa / Dana ckovou show v novém i starém zpěv, radiátor.
obsazení.
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OBECNÍ ZNAK

--------------------------------------------------------------------------Obec Terešov se na návrh členů kul- Následně vytvořil výtvarník a architurní komise rozhodla zpracovat znak tekt Jiří Boudník návrh grafické podoobce. Velká část obcí a měst v naší by znaku. Využil následující symboly:
republice má svůj znak a prapor, který kohouta, tisovou větvičku/strom, potok
se používá při mnoha různých příleži- v podobě modrého břevna (diagonálně
tostech: na oficiálních dokumentech, při vedený pruh) a hvězdu, jako symbol výpropagaci obce, označují se jím do- znamné a dlouhé existence židovského
pravní značky při vjezdech, znak osídlení v obci. Z předložených
mohou nést místní sbory dobrovolných grafických návrhů zastupitelstvo obce
hasičů ve svém logu, na webech a tak vybralo ten, který dle jejich názoru nejpodobně. Zkrátka je k užití rozličnému. lépe vystihuje naši obec.
Proto jsme se rozhodli zpracovat znak Návrh byl následně odeslán s průtaké pro náš Terešov. V průběhu vytvá- vodním dopisem panu doktorovi Karření budoucí podoby znaku padalo lovi Müllerovi, řediteli Zemského
mnoho nápadů, návrhů a připomínek, archivu v Opavě, členu heraldické a
pracovali jsme s různými symboly, které vexilologické komise PS ČR. Jeho odse vždy nějakým způsobem váží (či v pověď je obsažena v textu kantáty Tereminulosti vázaly) k Terešovu. A celý šov 1361, která je přílohou dnešního
proces tvorby znaku byl také konzul- čísla občasníku.
tován s odborníky na slovo vzatými - Po představení znaku na našich
doktorem Michalem Fialou z archivu dnešních oslavách bude následovat žáhlavního města Prahy nebo ministrem dost obce o konstituování znaku a jeho
Karlem Schwarzenbergem, jakož i další- oficiální udělení obci. Pak už budeme
mi odborníky.
moci znak používat.
--------------------------------------------------------------------------VYSVĚTLENÍ K NAŠIM SYMBOLŮM ští užívali přídomek "z Terešova". Již
Tis červený (taxus baccata): chráně- roku 1411 je ve znaku Petra z Terešova
ný jehličnatý strom, který je na našem kohout - černý s červeným hřebínkem,
území původní dřevinou. Patří mezi si- stojící na pravé noze. A právě tento kolně ohrožené druhy.A proč je právě tis hout se stal předlohou pro nově vznikave znaku Terešova? V lokalitě zvané V jící obecní znak. Kohout je v heraldice
Horách nalézáme jeden z nejrozsáh- také symbolem bdělosti.
lejších výskytů tisu červeného v Ev- Potok: rozdělení znaku šikmým
ropě. Je zde přes 3.000 jedinců, kteří břevnem z levé dolní části (pošikem)
tvoří souvislý háj. Jejich stáří se odha- vychází z původního znaku
duje až na 300 let. Tak proto.
Kořenských, potok zde od sebe dělí
Kohout: pochází ze znaku šlechtické- stříbrné a zlaté pole. Modré šikmé
ho rodu Kořenských. Staročeská vla- břevno symbolizující potok protékající
dycká (později šlechtická) rodina držela Terešovem, může také vyjadřovat tok
Terešovské panství krátce. Přesto Kořen- času.
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JEDEN SVĚT TEREŠOV 2011

filmový festival opět u nás, na říjen / listopad plánujeme projekce v T29, bude
upřesněno na webu vlastovka.org
---------------------------------------------------------------------------

Krev v mobilech /Frank Piasecki Poulsen/Denmark,Germany/2010/82 min.
Ke svému zděšení zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s nelítostnou válkou o naleziště minerálů v Demokratické republice Kongo nic společného. Vypraví se proto na místo činu a po náročné cestě se dostává do jednoho z největších dolů
v regionu v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou.
Vnoučata kubánské revoluce /Carlos Montaner/USA/2010/60 min.
„V téhle zemi nemá cenu pracovat ani studovat," říká mladá Merci na ulici kubánského
hlavního města Havany. Student Javi na otázku, jaké oběti je ochoten přinést myšlenkám revoluce, zvedá prostředníček. Potomci kubánské revoluce vypráví o frustraci mladé generace. O
pasti, do které jsou režimem chyceni, vypovídají ve filmu jak „děti ulice", tak opoziční novináři i kubánští hiphopoví umělci. Snímek s archivními záběry, koření kubánský rap.
Zločinci podle zákona /Alexander Gentelev/Israel,Germany,Spain/2010/91 min.
O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. Režisérovi se podařilo získat důvěru několika vorů v zakoně. Ti musejí dodržovat speciální kodex - nepsané zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských
gulazích. Jejich nebývale otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či
ukázkami „mafiánských radovánek" podávají komplexní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní doby.
Kimčongílie /N. C. Heikin/Korea/2009/75 min.
Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své obyvatele do koncentračních táborů za sebemenší
prohřešky: stačí zmačkat noviny, na nichž je vyobrazen otec zakladatel Kim Ir-sen nebo jeho
syn, současný vládce Kim Čong-il. Svědectví uprchlíků výmluvně kontrastují s propagandistickými televizními pořady posilujícími obludné rozměry Kim Čong-ilova kultu.
Barmský VJ /Anders Ostergaard/Norway,Sweden,Denmark,UK/2008/84 min.
V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty
proti demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. "Vyzbrojen" malou kamerou a mobilním telefonem se společně s dalšími mladými Barmánci rozhodl podrobně zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich potlačení. Strhující dokument ukazuje
nepopiratelný význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci.Snímek byl nominován na
Oscara za nejlepší dokument roku 2009.
Hlad /Marcus Vetter,Karin Steinberger/Germany/2009/90 min.
Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po
surovinách. V USA je problémem obezita, na Haiti lidé musí prodávat vlastní děti a k obědu
jedí koláče z bláta. V Brazílii pokračují dřevařské společnosti v kácení amazonských pralesů.
Častěji dochází k smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni bez dešťové
vody zbývá jenom žízeň a hladovění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily snům o geneticky modifikované rýži, jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo nemůže splácet dluhy,
volí raději sebevraždu.
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LIDOVÁ MOUDRA

ukazuje polní myš, že máš o dřevo se
Svatováclavské časy přinesou pěkné starat, víš. / Když napadá sníh na zelené
počasí. / Svatý Václav Čechům přeje, listí, bude tuhá zima. /
neprší-li na něj, dobře se za rok seje a -----------ještě více ve stodole děje. / Na podzim Holomrazy - úrody vrazi. / Za chladu
zatop. / Utni z buku třísku: je-li suchá, není ovádů. / Pod sněhem chléb, pod
bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude deštěm hlad. / Udeří-li zima brzy,
zima mokrá. / Léto přichází hopsavě, hnedle ji to mrzí. /
zima váhavě - babím létem. / Jakmile se
--------------------------------------------------------------------------ANTONÍN DRACHOVSKÝ - VYBRÁNO podniku neustoupím, ale dále se tak
ZA ZÁPISŮ ŠKOLNÍ KRONIKY
činit, rokem budoucím spolek s účelem
TEREŠOV Z LET 1869/70
takovýmto zarazím.
Dnes máme 16. března, přednášel ---------jsem dětem o tom, jak hmyz druhu 18.9. Dnes počátek nového školního
všelikerého škodlivý jest a vyzval jsem roku 1870/71. Přičiněním místního
je, aby hmyz sbíraly. Přesvědčil bych se učitele založen první toho druhu spolek
rád, jak mnoho mohou děti k hubení v Evropě „Vlašťovka“ který sobě za
hmyzu přispívati.
úkol uvedl hubiti škodlivý hmyz.
---------Spolek ten odbýval 11. září 1870 svoji
18. března. Zdá se, že vyzvání mé, ze první valnou hromadu ve které přijaté
dne 16/3 padlo v půdu úrodnou. Dnes schválené již stanovy a volen byl výbor
přinesli mne děti první letošní hmyz spolku, do něhož zvoleni jednohlasně:
(motýli). Jen dál.
Ant. Drachovský, učitel za starostu /
---------Jos. Lederer, obchodník za náměstka /
31. srpna. Do dnešního dne sebrala Jos. Kovanda, rolník za výbory / Jos.
školní mládež 108.731 kusů škodlivého Řežábek, rolník za výbory / Jos. Holub,
hmyzu (housenek, ponrav, chroustů, rolník za výbory / Pokladníkem jest Jos.
stonožek a t.p.v.). Nyní od tohoto Řežábek
---------------------------------------------------------------------------

KOMENTÁŘE, VZKAZY:

Předchozí čísla občasníku je možno po
domluvě vyzvednout na adrese Terešov
29 (T29), případně objednat na mailu teresov@vlastovka.org
-----------------------------Občasník je vydáván nákladem o.s.
Vlašťovka, případní sponzoři, inzerenti
či snad předplatitelé naší bezplatné tiskoviny jsou vítáni
-----------------------------Škodlivý hmyz nikdy nespí !!!
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Pomalu je čas vytáhnout svého lavinového psa z mrazáku a začít zlehka
rozmrazovat (doporučené tempo je
zhruba 2°C za týden). Pokud by ze psa
začala stoupat pára, případně se objevily jiné obtíže, je třeba rozmrazování
lavinového psa na několik dnů přerušit.
-----------------------------Případné jazykové defekty prosíme
omluvte, tentokrát na jejich ladění bylo
jako vždycky ještě míň času než jindy.

Představujeme grafický návrh obecního znaku, tak jak jej umí naše tiskárna
a pak ve verzi k vymalování pro děti.
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------PŘEHLED SPONZORŮ OSLAV:
žová Terešov / Autoservis Luža, Krejcar
REVOS Rokycany, s.r.o./ DUHA - Terešov / Josef Mašek voda, topení,
KRYSTAL s.r.o. Zbiroh / Ekofarma Tere- kanalizace / Kabex výroba kabelů /
šov / MS Tisové Hory Terešov / Prodej- Pavel Zikmund zemní práce, autodona "U Hrabětů" Terešov / Český svaz prava / Karel Holub zemní práce / Leoš
chovatelů Terešov / Řezník a uzenář Jar- Mitáček prodej a servis PC
da Kesner Terešov / Autodíly Jarmila Lu--------------------------------------------------------------------------P.S.: Bylo-li minulých 650 let nelehkých, bude příštích 650 let krásných.
--------------------------------------------------------------------------NĚKDY PŘÍŠTĚ: O Drachovského teorii "Kvantové historie", se kterou dobyl dějiny (nejen) Terešova, jelikož se trefil v čase i prostoru. Převratnost postupů kvantové historie spočívá zejména v důkladném zamyšlení nad drobnými zajímavými
stopami předků a ve zcela promyšleném zanechání vlastních, zcela nenápadných,
ale ještě mnohem zajímavějších, historických stop potomkům, kteří pak na základě
nalezených naprosto nepatrných částic historie mohou vytvářet nečekané a nevídané...
--------------------------------------------------------------------------Terešovský občasník 3/2011 (číslo 9). Vydává Dobročinný spolek terešovský Vlašťovka,
občanské sdružení (www.vlastovka.org); Terešov 29, 338 08 Terešov, IČO: 22723382, DIČ:
CZ22723382. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost
příspěvků ručí autor. Příspěvky včetně inzerce je možné zasílat na mailovou adresu:
"teresov@vlastovka.org". Náklad 309 výtisků, počet stran 8, počet příloh 1, stran 8.
S podporou vlastního trika. Vytištěno na 100% recyklovaném a chlorem neběleném papíře.
Registrační číslo MK ČR E 19391
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