ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… máme i my radost, že právě začíná jaro. Měli jsme však obavy, abychom nezmeškali samotný začátek
jara, a tak jsme si zjistili, jak to s tím prvním jarním dnem vlastně je. Dozvěděli jsme se následující: „Astronomické
jaro začíná v okamžiku, kdy se střed slunečního kotouče ocitne přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení
Berana. K tomu každý rok dojde o necelých šest hodin později, v přestupném roce o více než 18 hodin dříve.“ Jste
z toho moudří? My tedy ne. Spokojíme se proto s údajem, že letošní jaro začíná 20. března v 17 hodin a 15 minut.
Nezapomínáme ani na letošní „osmičkový“ rok a jen tak namátkou si připomeneme pro tyto dny například rok 1458.
V tomto roce byl druhého března zvolen Jiří z Poděbrad posledním vskutku českým králem, korunován byl v květnu
téhož roku v katedrále sv. Víta. Narozeniny bude slavit nejstarší muzejní ústav v Čechách - Vlastenecké muzeum. Bylo
založeno 15. dubna 1818 a my ho dnes známe pod názvem Národní muzeum.
A Temelín? Sedmého března 1928 hořela stodola u Našinců v čp. 3, 30. března 1938 Josef Váca v čp. 40 při výsadbě
ovocných stromů vykopal střepy, které byly archeology datovány do doby halštatské, 14. dubna 1948 bylo v Praze
rozhodnuto o parcelaci dvora (čp. 15). Do komise byli tehdy přizváni Vilém Masojídek (čp. 48), Josef Váca (čp. 40),
Václav Petřík (čp. 25) a Josef Voběrek (čp. 114). A abychom si po tom výčtu odpočinuli a občerstvili se, vydáme se do
hospody v čp. 26. Ano, jsme si vědomi toho, že o temelínských hospodách jsme již ve zkratce jednou psali, a to
přesně před rokem (TP 03/17). Ale ruku na srdce – kdo z vás byl v hospodě jen jednou? 
Hospoda čp. 26 je připomínána pod
názvy „U Šenkýřů“, „U Staňků“, „U
Našinců“ či později po otevření hospody
v čp. 17 i jako „Hořejší“ hospoda. V zadní
části hospodářské budovy byli chováni
koně, po zrušení těchto stájí byly na
tomto místě zřízeny kolem roku 1904
byty, pozdější čp. 94. 17. června 1919
vypukl po poledni požár, který zničil
stodolu a stáje, ty však byly znovu
obnoveny. Na přelomu 30. a 40. let byla
přední část hostince přestavěna, čímž
vznikl velký sál s jevištěm. Výmalbu stropu a portálu jeviště obstaral temelínský rodák Tomáš Peterka, šest stropních
historických obrazů (původně jich bylo skutečně pouze šest) namaloval malíř Bláha z Českých Budějovic. Takto
vymalovaný sál byl otevřen za velkého
zájmu veřejnosti 22. 8. 1943 (o významu
historických stropních obrazů si povíme
v některém z příštích TP). V roce 1949
převzal hostinec MNV a v roce 1954
Jednota. Nákladná přestavba v 60. letech
(cca. 1,5 milionu Kčs) spojená s likvidací
stájí a stodoly uvedla objekt do zhruba
současné podoby. Slavnostně byla
restaurace otevřena v roce 1966. Poslední
velká rekonstrukce proběhla v roce 2005.
Mezi jmény historických temelínských
šenkýřů se objevují Řehoř Šupáček

(zemřel roku 1684), Matěj Procházka, Matěj Doubek, Václav Scherbaum (Šerpán) či krčmářka Jana Bauerová.
V roce 1784 koupil tuto panskou hospodu za 350 zlatých Jan Veselý a o tři roky později ji prodal za 640 zlatých
Adamu Vaisovi, který hospodu následně předal svému synu Josefu. V roce 1822 předává Jan Erhart gruntovní
hospodu Martinu Staňkovi (tentokrát již za 2000 zlatých) a ten ji postupuje v roce 1849 synu Josefu Staňkovi. Jeho
dcera si v roce 1895 vzala za manžela Františka Našince, majitele selské usedlosti čp. 3.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org, II. a IV. pamětní kniha obce Temelína, Pamětní kniha školy Velký Temelín, Rodopisný katastr obce Temelína)

POZVÁNKA…
21. 3. Zájezd s CK Floria do rakouských termálních lázní Gmünd, odjezd
z Temelína v 8.00 hodin (Domovy Klas).
24. 3. Předvelikonoční odpoledne s králíčkem Ouškem, od 14.00 hodin
pohádka „Jak šlo vejce na vandr“, v 15.00 hodin soutěže s velikonoční
tématikou, 15-16 hodin velikonoční dílnička v Domovech KLAS.
26. – 29. 3. Velikonoční tvoření pro seniory v Domovech Klas.
28. 3. Velikonoční tvoření v DPS od 9.00 do 12.00 hodin.
28. 3. Jarní sousedské posezení v Temelínské hospodě, začátek v 18.00 hodin,
k dobré náladě hrají PTP-áci.
9. 4. Návštěva Baráčnické rychty v Týně nad Vltavou (staročeská svatba),
odjezd z Temelína autobusem v 8.23 hodin.
11. 4. Přednáška PhDr. Jana Bartušky o válečné historii Temelína, začátek
v 15.00 hodin (Domovy Klas).
16. 4. Kurz pro seniory pod vedením Mgr. Lenky Zajícové, 9 – 12 hod.
17. 4. Kino pro seniory v Týně n. Vltavou, promítá se film „Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci“, vstup 60,-Kč, odjezd v 8.59 hod.
21. 4. SDH Temelín pořádá v Temelínské hospodě 11. setkání heligonkářů a harmonikářů, začátek ve 14 hodin.
(není-li uvedeno jinak, akce je pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15)

SPORT…
Obě přípravky
fotbalového
temelínského
Slavoje statečně
bojovaly v rámci
přípravy v Týnské
zimní halové lize.
Jak se jejich
výsledky promítly
do celkového pořadí si můžete prohlédnout v přiložených tabulkách. (zdroj: https://olympietyn.webnode.cz)
Tým mužů Slavoje Temelín/Olešník „B“ zahájí jarní část mistrovské soutěže 24. 3. od 15 hodin v Nových Hradech,
jarní domácí premiéru obstará 1. dubna od 15 hodin utkání s SK Mladé. Přijďte fandit!
Z HISTORIE…
Dnes už bylo té historie dost, tak už jen ve zkratce - domkem z pověsti z minulého
čísla je čp. 88 „U Šafářů“ či „U Prošků“. Chalupa byla vystavěna (v souladu s pověstí
z minulého čísla TP) za Václava Švehly, poklasného u dvora v Temelíně čp. 15. Domek
po něm zdědil jeho syn Václav. K dceři tohoto Václava – Boženě - se přiženil Václav
Prošek, syn domkáře z Kaliště. Nu, a teď už víte, že pověst se vázala k poslední
chalupě vlevo při cestě na Vodňany. 
ZÁVĚREM…
Nám opět nezbývá, než vám poděkovat za váš zájem o dění v Temelíně a za to, že nás
čtete. Nadále vítáme Vaše náměty a připomínky, především však fotografie a jakékoli
další 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

