ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… nechceme panikařit a vnášet nervozitu mezi dítka školou povinná a jejich rodiče, ale…je fakt, že se letní
prázdniny neúprosně chýlí ke svému konci. Ne, ještě odložte aktovky a školní batohy a to opakování násobilky také
počká. Zavzpomínáme si společně na dovolenou nebo jen nějaký ten výlet. Všimli jste si (a všímáte si) různých
pamětních desek umístěných na domech? Ano, takových těch: zde se narodil, zde působil, v letech těch a těch zde
bydlel ten a ten…? Památka, vzpomínka a hold významným lidem a osobnostem. Myslíte, že v Temelíně žádné takové
nemáme? No…máte pravdu, pamětní desky asi skutečně ne, ale pozoruhodné rodáky zcela určitě ano.
11. prosince 1882 se v Temelíně v domku číslo 69 manželům
Františkovi a Anně Peterkovým narodil syn Tomáš, pozdější
malíř – samouk a restaurátor. V době první světové války
působil v Rusku, kde maloval pravoslavné kostely. Po návratu
domů se podílel na obnově maleb a oltářních obrazů
v kostelech v Neznašově, Křtěnově, Týně nad Vltavou, Dřítni,
Protivíně, Chrášťanech a dalších. Je autorem výmaleb
hřbitovních kaplí v Albrechticích nad Vltavou či božích muk
v Týně nad Vltavou (tzv. Francouzská, u Vltavy pod ZŠ Malá
Strana). Zemřel 9. února 1962 v Týně nad Vltavou.
(obrázek vpravo: Opona (325 x 240 cm) ochotnického spolku Rozkvět v
Předčicích. Představuje Libušinu věštbu s pohledem na Hradčany s Vltavou v
pozadí pod nápisem „Osvětou k svobodě“. Autorem je Tomáš Peterka.)

Marii Novotné se v čp. 62 narodil 26. dubna roku 1910 syn
Václav, který po matčině svatbě roku 1912 přijal příjmení
Holub. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
(1931 - 1934) a Akademii výtvarných umění (1934 – 1939)
v Praze. Byl členem Českého fondu výtvarných umění (ČFVU),
tvůrčí skupiny Linie 67 a od roku 1947 Spolku výtvarných
umělců Mánes. Akademický malíř Václav Holub se věnoval
především portrétní malbě, maloval však i krajinu jižních Čech.
Věnoval se také restaurátorství – zámek v Litomyšli, Brandlovy
obrazy u svatého Jakuba v Praze, konvent augustiánů
ve Lnářích… V pozdějších letech se zaměřoval na abstraktní
malbu. Jeho životní a umělecká pouť se uzavřela 27. června
1985 v Praze.
(fotografie vlevo: Akademický malíř Václav Holub)

Úryvkem z básně „Před
křížem“ si připomínáme
autora těchto veršů Prokopa Zaletěla, což je jeden
z pseudonymů kališťského
rodáka Josefa Fabiána. Tento
kněz, básník, katolický myslitel a spisovatel se narodil 25. října 1863 v čísle popisném 74. Po kněžském svěcení v roce
1889 působil v Aši, Uhlířských Janovicích, v Plaňanech u Kolína a ve Volšovech u Sušice. K jeho dílům patří především

Často, často vzpomínám si
chvílí oněch, máti milá,
před křížem kdy, klečící jsem
tebe zastal. - Ó jak´s byla
krásná v tom zanícení!

sbírky básní pro děti (Květy, Ratolístky…), četné jsou i jeho teologické spisy a úvahy,
přispíval do časopisů Hlas lidu, Blahozvěst, Časopisu katolického duchovenstva.
Používal velké množství pseudonymů, mimo jiné i Fabián Budil či František
Křtěnovský. Na sklonku života působil ve funkci biskupského notáře a děkana ve
Dřítni. Jeho čas se naplnil 24. listopadu 1928 a pochován je ve Křtěnově.
Pro dnešní vydání jsme rodáky vyčerpali a dalším se budeme věnovat zase v nějakém
z příštích čísel.
(fotografie vpravo: Josef Fabián)
Zdroj: Martina Sudová: Vltavotýnsko – krajem dvou řek, http://www.amaterskedivadlo.cz,
http://www.isabart.org, Jiří Papež: bakalářská práce Časopis Časové úvahy v letech 1896–1918 – témata
a osobnosti; Museum, list bohoslovců českomoravských, ročník XXII. (1888-1889)

POZVÁNKA…
22. 8. Výlet na rozhlednu Hýlačka a do ZOO Větrovy u Tábora: Akce je určena jak pro děti, tak pro seniory. Odjíždíme
v 8:17 z Temelína do Tábora a poté místní MHD na Větrovy. Zde navštívíme zrekonstruovanou rozhlednu Hýlačka a
ZOO Větrovy. Předpokládaný návrat mezi 17. – 18. hodinou.
26. 8. Pohádkový les: Domovy KLAS, o.p.s. pořádají již 5. ročník této akce spolu s SDH Temelín. Pro rodiny s dětmi je
připravena stezka přírodou v okolí obce Temelín, na které se setkáte s kouzelným světem pohádek. Startujeme mezi
9. a 11. hodinou před hasičskou zbrojnicí v Temelíně. Cena vstupní karty je 50,-. Předprodej karet je možný ve Dvorci
Temelín, na OÚ Temelín a v kanceláři MAS Vltava v Týně nad Vltavou.
31. 8. Tradiční pečení chleba v Čihovicích : Zemědělský statek v Čihovicích, který každoročně pořádá tradiční Dožínky,
oslovuje naše seniorky i seniory, aby oprášili recepty na domácí chléb a zúčastnili se jeho pečení právě na statku v
Čihovicích. Upečený chléb se pak bude podávat na Dožínkové slavnosti.
6. 9. Loučení s létem v DPS Temelín: Přijďte s námi potěšit seniory a seniorky do DPS Temelín a užít si zábavu a
společné chvíle. Od 18 hodin budeme opékat buřty a snad si i zazpíváme s harmonikou a kytarou.
22. 9. Sousedské posezení: Tradiční posezení se bude konat v Temelínské hospodě od 18 hodin. K poslechu a tanci
budou opět hrát PTPáci.
(všechny uvedené akce jsou pořádány Domovy Klas, bližší informace budou upřesněny a včas Domovy Klas zveřejněny a avizovány)

SPORT…
Ve zkratce se podíváme, co se děje na temelínském fotbalovém pažitu. Tým mužů v přípravě porazil Albrechtice nad
Vltavou 8:2 a ze Lhenic přivezl nerozhodný výsledek 2:2. Prvním domácím mistrovským zápasem je 27. 8. od 17:00
hodin utkání s Horní Stropnicí.
Z HISTORIE…
Spousta lidí nedokázala v našem
předchozím vydání určit domek ani
odhadnout jeho přibližnou polohu.
Rozhodli jsme se tedy ještě pro
drobnou nápovědu v podobě
fotografie z pozdější doby. Ale
příště už vám, naši vážení a milí
čtenáři, ukážeme aktuální stav.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň, kterou nám
věnujete a nadšení, se kterým nás
čtete a prohlížíte. Nadále vítáme
Vaše náměty, připomínky,
fotografie (v pořádku zodpovědně
a diskrétně vrátíme), inzeráty, nápady a přebytečné finanční prostředky , které nám můžete zasílat poštou,
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

