ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… jara obvykle končí plesová sezóna… Ano, takhle jsme začínali minulé vydání. Aktuální pohled z okna na
poletující sněhové vločky a teploměr pohybující se těsně nad nulou nám jarní iluzi docela kazí a vrhá nás zpátky do
zimního období. I my se vrátíme v čase o kousek zpátky a tak trochu navážeme na téma z předchozího čísla. Hostince
a hospody k veřejnému životu v Temelíně patřily a stále patří. Jejich prosperita je však v nemalé míře závislá i na
vzdělání majitelů či provozovatelů. Vždyť co by to bylo za hostinského, který neumí počítat? I když v dnešní době….
Zpátky ale ke vzdělání a škole. Konkrétně k její budově. Ano, té původní, jenž v Temelíně stojí už více než 130 let. A i
když už neplní zcela svoji původní funkci, dodnes slouží obyvatelům – ať už jako veřejná knihovna, tělocvična nebo
místo pro zkoušky místního dechového orchestru.
Od nepaměti obec Velký Temelín
náležela školní docházkou do školy ve
Křtěnově. Cesta do této školy trvala z
Velkého Temelína 3/4 hodiny a z
ostatních částí ještě déle. Obtížná
cesta, především v zimě ve sněhu a
závějích, v dešti apod. byla pro děti
velmi náročná a ti menší a slabší
častokrát tuto cestu nebyli schopni v
těžkých podmínkách ani absolvovat. To
bylo důvodem k úvahám nad vlastní
školní budovou.
Starosta Matěj Petřík, radní Matěj
Srbený, Matěj Procházka a výborové
Josef Našinec, Jan Petřík, František
Kadlec a Jan Sládek zadali vypracování
stavební dokumentace Čeňku Slepičkovi z Týna nad Vltavou, která byla předložena 28.3. 1877. Toto počínání však
nelibě nesla škola ve Křtěnově, která se bála, že výstavbou školní budovy a vlastní výukou ve Velkém Temelíně přijde
o nezanedbatelné finanční prostředky, kterými jí temelínští dotovali. Křtěnovští nabízeli mimo jiné i rozšíření
stávajících dvou postupových tříd na třídy čtyři a další ústupky, zkoušeli i různý nátlak, jen aby zachovali temelínské
žactvo a s ním spojené finanční výhody. Temelínští se dokonce museli písemně zavázat, že v případě otevření vlastní
školy budou za dojíždění faráře Václava Hájka z Křtěnova platit 45 zlatých ročně. Díky podpoře c. a k. okresního
hejtmana Karla Jelena a c. a k. okresní školní rady obec získala 1000 zlatých (žádala 1500) a na základě povolení
zemského výboru pro království České ze 17.11. 1882 mohla být stavba zahájena. Původně měla budova školy stát
mezi hraběcím dvorem a usedlostí Václava Petříka, který se zavázal zdarma pro tento účel poskytnout pozemek pro
stavbu. Nicméně si to později rozmyslel a základní kámen byl tak položen na opačné straně protivínské silnice 7. října
1882 v 10 hodin dopoledne. 17. června 1883 získala obec od c. a k. okresní školní rady povolení k otevření
jednotřídky od 1.1. 1884. Stavební a ostatní práce však probíhaly rychleji a Velký Temelín tak dostal povolení otevřít
školu již k 1.10. 1883. Prozatímním učitelem byl radou jmenován Jan Melmer, dosavadní podučitel ve Křtěnově (jeho
"zápůjčka" stála 87 zlatých a 50 krejcarů). Při otevření bylo k povinné školní docházce zapsáno 103 žáků !!! V neděli
14.října 1883 ve 14 hodin byla za velké slávy škola svěcena farářem Václavem Hájkem a starosta slavnostně předal
klíče od budovy Janu Melmerovi, který získal počátkem roku 1884 definitivu.

POZVÁNKA…
22.4. pořádá SDH Temelín již 10. setkání heligonkářů a harmonikářů, zahájení
ve 14 hodin v Temelínské hospodě
30.4. pořádají Domovy Klas pro děti od 17. 00 hodin Čarodějný podvečer.
Začíná se u hasičské zbrojnice (kostýmy vítány) a těšit se můžete na různé
soutěže, tanečky, výrobu…
6.5. zve Dechový orchestr Temelín na 28. večer s dechovkou. Od 17 hodin se
v sálu Temelínské hospody kromě domácího dechového orchestru pod
taktovkou dirigenta Patrika Červáka představí jako host Dechová hudba města
Písku.
8.5. se temelínský senior klub účastní pochodu, pořádaného skautským
oddílem v Týně nad Vltavou, odjezd z Temelína autobusem v 9.00 hodin. Po
dohodě s rodiči je možno s sebou přibrat i děti, které si mohou zasoutěžit a
předvést své znalosti z přírodovědy.
13.5. Domovy Klas vyjíždí s CK Floria na výlet na Šumavu (jezera, lanovkou na
Pancíř…)
SPORT…
Fotbalový A tým TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ si v neděli 16.
dubna připsal třetí porážku v řadě, tentokrát podlehl v domácím
prostředí Neplachovu 3:4. Reputaci se bude snažit napravit 22.4.
od 17 hodin ve Srubci, v domácím prostředí pak 30. dubna
s Dobrou Vodou.
Družstvo mladších žáků Slavoje nestačilo v Temelíně na SK Mladé
a utrpělo porážku 5:11 (za domácí Beránek 2, Penkert 2,
Matocha). Za dalším soupeřem vyjíždějí mladší žáci 27. dubna do
Lišova.
Starší přípravka Slavoje Temelín odvezla všechny body ze Ševětína
po výhře 5:4 pro hosty, kdy ještě v poločasu domácí vedli 4:1 (za
Temelín Profant 4, Ryska). V příštím utkání přivítají temelínští
v derby 24.4. od 17.15 hodin FK Olympii Týn.
Nejmladší fotbalisté nejtěsnějším rozdílem 9:8 podlehli na
soupeřově hřišti FK Olešník (za Slavoj Tománek 3, Beránek 2,
Maňhal, Plojhar, Voučok) a stejně jako starší přípravku je čeká 24.
dubna v rámci následujícího kola derby s Týnem nad Vltavou,
začátek od 16.15 hodin na temelínském hřišti.

Z HISTORIE…
Temelín má několik míst, která patří mezi
nejfotografovanější. Jedním z nich je i Panský
rybník - zde na obrázku vltavotýnského
fotografa Jana Švehly z dvacátých let 20. století.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali
a ve stále větší míře věnujete. Vítáme Vaše
náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které
nám můžete zasílat e-mailem nebo zanechat
v Domovech Klas.
(zdroje: Pamětní kniha školy Velký Temelín 1883 – 1940, Jan Melmer, fota laskavě poskytla V. Peňázová)
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

