ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… jsme si v předchozím čísle naznačili, jak moc se do naší historie promítly osmičky na konci v letopočtech.
Dnes nebudeme dělat výjimku, jen zkusíme být trochu konkrétnější. Asi bychom měli vzpomenout narození
Zikmunda Lucemburského (ano, té „lišky ryšavé“, ale především a hlavně také českého krále, moravského
markraběte, císaře Svaté říše římské, římsko-německého krále, uherského krále…). 14. února 1368. V roce 1808 se
4. 2. narodil Josef Kajetán Tyl, český dramatik, herec, režisér, spisovatel, 8. března 1348 bylo Karlem IV. založeno
Nové město pražské, 10. března 1948 byl nalezen mrtev Jan Masaryk, diplomat a politik a nezapomínejme ani na
únorový převrat ve stejném roce (25. 2. 1948).
Únor 1948 je stále žhavým tématem, my se ale podíváme, co se v tu dobu dělo v Temelíně. Několik temelínských
drobných zemědělců (z čp. 25, 40, 48 a 96) se zúčastnilo (stejně jako více než 130.000 dalších) na konci února sjezdu
rolnických komisí v Praze na Václavském náměstí, svolanému kvůli řešení revize pozemkové reformy.
Třetího března byli na četnické stanici v Temelíně s okamžitou platností zbaveni výkonu služby velitel Josef Pihlík a
praporčík Josef Růžička. Velitelem byl jmenován praporčík SNB František Šulc ze Bzí, čímž se zároveň změnilo
četnictvo na sbor národní bezpečnosti. 7. března proběhla v hostinci schůze komunistické strany za účasti krajského
tajemníka z Českých Budějovic, 10. března pak provedl místní akční výbor Národní fronty, který vznikl 26. února
1948, změny v Místním národním výboru, kdy došlo k několika zásadním personálním změnám, a to i na pozici
předsedy a místopředsedy.
Myslím, že to k roku 1948 asi už dnes stačí, my se nyní podíváme, co se událo zásadního v uplynulých dnech.

Za ohlédnutí a pár fotografií jistě stojí tradiční masopustní průvod.
Ten se v letošním roce konal 10. února s podtitulem „Divoký
západ“. Mezi maskami tak nechyběli prospektoři, indiáni,
kovbojové, ale ani lepé barové děvy a zpěvačky ze „saloonu“.
Samozřejmě se účastnil i nezbytný vozík na sud piva, tentokrát
včetně originální „opičí“ dekorace s praktickým využitím. Sud byl
maskám předán společně se symbolickým klíčem od obce
starostou/šerifem před Obecním úřadem v dopoledních hodinách
a masopustní veselí tak mohlo začít. Před každým domem bylo připraveno občerstvení společně s nějakou tou

sklenkou na zahřátí, která jistě přišla v tomto chladném a pošmourném dni vhod. Večer následně pokračoval
maškarním rejem v sále Temelínské hospody.
(Zdroj: IV. pamětní kniha obce Temelín, foto: Penda)

POZVÁNKA…
20. 2. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou od 10.00 hodin. Promítá se závěrečný díl filmové trilogie Jana Hřebejka
Zahradnictví s názvem Nápadník, vstup 60,-Kč. (Domovy Klas)
24. 2. V sále Temelínské hospody se uskuteční Sousedský ples, začátek ve 20.00 hod., hraje Vouzband.
5. 3. Zvou Domovy Klas od 9.00 hod. na velikonoční malování vajíček.
7. 3. Procházka a přednáška o (nejen) historickém Temelíně s PhDr. Janem Bartuškou. Začátek v 15.00 hodin.
14. 3. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou od 10.00 hod., filmová komedie Špindl, vstupné 60,-Kč.
21. 3. Zájezd s CK Floria Vodňany na koupání do termálních lázní v rakouském Gmündu
Od 12. 3. do 18. 3. bude vzhledem k probíhajícím jarním prázdninám v Domovech Klas klub pro děti přizpůsobený
prázdninovému režimu.
(není-li uvedeno jinak, akce je pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15)

SPORT…
Sdělujeme s velkým zármutkem, že do fotbalového nebe odešel náš spolupracovník,
trenér, dlouholetý funkcionář a kamarád Pavel Novotný, jenž se výrazně zapsal do dění
temelínského fotbalu. Jako trenér mládeže a sekretář oddílu pracoval bez přestávek více
jak 50 let. Jeho nadšení pro práci ve sportovním prostředí je příkladem pro další generace.
Zemřel náhle ve čtvrtek 1. února 2018 ve věku 72 let. Díky Pavle, Sparťane!!!
Starší přípravka temelínského Slavoje v Týnské zimní halové lize v první nadstavbové části
zaznamenala 10. 2. tyto výsledky: porážku 0:2 od FK Protivín, těsnou prohru 2:3 s FK
Vodňany, výhru nad TJ Bechyně 2:1 a připsala si i skalp TJ Hradiště „B“ 6:2. Mladší
přípravka TJ Slavoje Temelín pokračovala v rámci přípravy v téže soutěži. V první
nadstavbové části porazili temelínští 3:0 TJ Netolice, podlehli 0:5 vltavotýnské Olympii, 1:5
TJ Šumavanu Vimperk „A“ a 0:6 TJ Hradišti „B“.
Muži TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ pokračují v trénincích v Protivíně na umělé trávě.
(Zdroj: https://www.slavojtemelin.cz, https://olympietyn.webnode.cz)

Z HISTORIE…
Každé správné ohlédnutí do historie by mělo obsahovat také nějakou legendu, pověst. Český národ samozřejmě své
pověsti má, vždyť kdo by neznal praotce Čecha, Libuši či Bivoje. Ale má také Temelín nějakou svoji pověst? Inu…má.
„Temelínský poklasný Václav Švehla sloužil v
panském dvoře čp. 15. Dvůr patřil v té době do
správy majitele neznašovského panství hraběte
Bohuslava Berchtolda. Právě toho Václav Švehla
vozil kočárem na zámek do Nadějkova za
hraběnkou-vdovou (snad se mohlo jednat o
rozvedenou Karolínu hraběnku Kokořowcovou
z Kokořowa – pozn. TP). Před jednou z těchto cest
byl hrabě Bohuslav Berchtold hraběnkou
upozorněn, že se na něj chystá atentát. Hrabě však
tuto cestu nezrušil, jen si se Švehlou vyměnil místo
– poklasného posadil do kočáru a sám si sedl na
kozlík a ujal se řízení spřežení. Hraběnčino
varování však nebylo plané. Během jízdy na kočár skutečně někdo vystřelil. Střela poranila hraběti oko, o které později
přišel. Hrabě Berchtold se Václavu Švehlovi za jeho služby odměnil tím, že mu dal vystavět chalupu v Temelíně“
No, a vy podle fotografie už jistě poznáte, o kterou temelínskou chalupu se jedná…? 
(Zdroj: pověst zaznamenaná Janem Petříkem v Rodopisném katastru obce Temelína)

ZÁVĚREM…
Děkujeme, že nás čtete. Vítáme Vaše fotografie a jakékoli jiné materiály vztahující se k obci (v pořádku neporušené
vrátíme), které nám můžete zasílat e-mailem, prostřednictvím sociální sítě FB, předat osobně nebo zanechat po
předchozí dohodě v temelínských 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

