ročník II.

nezávislý informační občasník

ÚVODEM… pevně doufáme, že jste do nového roku vykročili tou správnou nohou. To je myšleno samozřejmě
obrazně, protože návrat ze silvestrovského večírku se mohl odehrát i v pozici „po čtyřech“, pak by namísto vykročení
správnou nohou třeba platilo správnou rukou. Ale ať už to máte jakkoliv, děkujeme, že jste si na nás našli čas i v roce
2017. Začátek roku bývá ve znamení prognóz a odhadů toho, co nás čeká. My upustíme od jasnovidectví a
zůstaneme patrioty. Vydáme se dnes na exkurzi do historie a nahlédneme, jaký byl stav hospodaření v těchto
místech před nějakými 360 lety a jaká jména jsou zde v této souvislosti zmiňována.
Přenesme se v čase do poloviny 17. století. Prudký pokles počtu obyvatel způsobený nedávno skončenou
třicetiletou válkou zasáhl i Temelín a okolí. I když tato oblast byla válečnými hrůzami zasažena jen okrajově, pohyby
vojsk, požáry, vysoké daně, nedostatek mužů
v produktivním věku, nemoci a další aspekty
byly příčinami, proč se hospodáři (hospodářky)
nemohli na gruntech udržet a opouštěli je.
Katastrofální nedostatek pracovních sil bránil
vrchnostem tato místa znovu osídlit, a proto
jsou některé vesnice vedené jako zcela pusté.
Jedním z řešení bylo připojení pustých
rolnických gruntů k panskému dvoru.
V Temelíně jich bylo takto připojeno 13 o
celkové výměře více než 390 strychů (přes 109
ha). A kdo tedy hospodařil v Temelíně a
některých okolních obcích podle Berní ruly
z roku 1654?
TEMELÍN: rolníci: Kříž Mráz, Jiřík Vaněk, Jan Rada, Vít Němec, Pavel Lukšů, Jan Benda
: zahradník: Jan Skusílek
: rolnické grunty pusté: Mikolovský, Čulíkovský, Slavkovský, Vávrovský, Šmerdovský, Voršilovský,
Keclíkovský, Masáčkovský, Parkasovský, Čapkovský, Plechovský, Moralovský, Holubovský
: zahrady pusté: Slavkovská, Tesařovská, Mikovská, Zavadilovská, Bártovská
LHOTA POD HORAMI: rolnické grunty pusté: Malíkovský, Němcovský, Běstorský, Kalousovský, Samuelovský,
Novotnýho, Vackovský
: zahrady pusté: Vávrovský, Krejčovská, Ševcovský, Novotnýho, Špetkovská
SEDLEC: rolník: Adam Straka, Dorota Bruhová, Jan Pšorna, Jiřík Vojit, Řehoř Bohánek (Vahounek)
: rolnické grunty pusté: Slatkovský, Kuchařovský, Sykovský, Taškovský, Voznobovský, Linhartovský
: chalupník – pustý: Šatanovský
LITORADLICE: rolníci: Matěj Jírův, Šimon Chudoba, Jan Novák, Jiřík Benda, Mikuláš Matoušek, Pavel Šimounek
: rolnické grunty pusté: Smržovský, Hadařovský, Janouchovský, Kuboušovský, Chytráčkovský
: chalupník: Matouš Blažek
KOČÍN: rolníci: Matěj Matějička, Bartoloměj Kutiš, Jiřík Ziška, Jiřík Hrbek, Ondřej Zeman
: rolnické grunty pusté: Křížovský, Adamovský, Mrakšovský, Bratdkovský, Šteflovský, Beckovský,
Zykovský, Laštovičkovský, Blažkovský
(zdroj: Dr.Antonín Haas: Berní rula 27, kraj prácheňský, díl I. SPN 1954, soudobá rytina z třicetileté války)

POZVÁNKA…
25. 1. bowling pro seniory ve Lhotě pod Horami. V turnaji se
proti sobě utkají senioři Domovů KLAS a Seniorklubu Šance z
Týna nad Vltavou. Dráha na bowling bude hrazena Domovy
KLAS. Turnaj začíná v 13,15 hodin. Odjezd bude autobusem z
místní zastávky v 13,01 hodin, předpokládaný návrat je v 16,09
hodin.
28. 1. obecní ples v sále Temelínské hospody, začátek ve 20.00
hodin, hraje Jihočeská Malostranka, barmanská show, bohatá
tombola, vstup 50,-kč
3. 2. tvoření - čokovýroba pro seniory od 9,00 hodin v
Domovech KLAS (Seniorklub), proběhne ukázka čoko-výroby.
Zároveň zde budete mít i možnost si sami zkusit vymodelovat
nějaký výrobek z čokolády a odnést si jej domů.
7. 2. přednáška o Izraeli proběhne od 15,00 hodin v Domovech
KLAS, kterou povede p. Bartuška. Přijďte si poslechnout
zajímavé informace, které se dozvíte za doprovodu připravené
prezentace.
SPORT…
Letošní zima sice dokazuje, že je skutečně zimou a venkovní
teploměry ortodoxně odmítají opustit stupnici záporných
hodnot - nic z toho ale nenarušuje přípravu temelínských
fotbalistů.
Na ty mladší jsme se zeptali M. Beránka: „Po skončení
mistrovských soutěží jsme mládeži nevyhlásili prázdniny, ale ihned jsme se zapojili do zimní přípravy. Každé pondělí
probíhají tréninky ve škole v Týně na Malé Straně, kde je cca 20 dětí mladší přípravky pod vedením trenérů Beránka a
Maňhala. Družstva starší přípravky a mladších žáků (cca 15 dětí) se připravují pod dohledem trenérů Lhotáka a
Ullricha ve škole na Hlinkách. Všechny tři týmy byly přihlášeny do kvalitně obsazené týnské halové zimní ligy. Zde
sehrajeme zápasy proti soupeřům z krajských soutěží, což je pro nás velice dobré, naši hráči tím získávají cenné
zkušenosti. Přesto, že kvalita soupeřů je mnohem vyšší (ZVVZ Milevsko, Vimperk, Vodňany, Bechyně, Protivín, Veselí
nad Lužnicí, Netolice…), odehrajeme s některými vyrovnaná utkání. Naším cílem na tomto turnaji nejsou zde dosažené
výsledky, ale příprava na jarní část okresních soutěží.“
Nezahálí ani A-tým mužů, na který jsme se ptali Z. Hrdiny: „Přípravu jsme zahájili v pondělí 2. ledna, a celý leden až
do půlky února budeme chodit každé pondělí na umělku na školní hřiště do Protivína, v druhé půlce února přidáme i
další trénink. Co se týče přátelských utkání, tak máme již domluvenou generálku, která se bude hrát v Záhoří 19.3.
2017 od 15.00 hod a další utkání máme rozjednané. Co se týče hráčského kádru tak tam se moc změn zatím není. Po
zlomenině ruky se vrací opora týmu Peťa Vornay a trénovat s námi začal Gutwirth ze Lhoty pod Horami, je to hráč
Dřítně tak uvidíme, jestli se to nějak domluví. S týmem Olešníku (KP) šel do přípravy zkusit štěstí Jarda Pešek. Ten
udělal za poslední půl rok velký výkonnostní skok tak uvidíme,
jestli má šanci se prosadit do základní sestavy. Budeme mu
držet palce.“
Z HISTORIE…
Dnes už bylo těch historických údajů až dost. Přidáme snad
už jen starší fotografii místa, které jistě dobře znáte – i když
dnes v poněkud novějším hávu.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v loňském roce
věnovali, a velmi si toho vážíme. Nadále vítáme Vaše
náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které nám můžete
zasílat e- mailem nebo zanechat v Domovech Klas.
Obecně lidé takové ty věci, co jsou malým písmem, nečtou. Takže bychom si tady mohli psát, co chceme a nikdo by to stejně nečetl. Nicméně právě tím
nejmenším písmem jsou sdělovány (jistě ne zcela náhodou) ty nejdůležitější informace. Bylo by namístě tedy zdůraznit, že nikdo nenese jakoukoli zodpovědnost
za údaje v tomto listu a vůbec za celý list. List, včetně inzerce je zdarma, což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům k uhrazení
výrobních nákladů. V každém případě za přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz

