nezávislý informační občasník

ÚVODEM… „Židi nevěrný, jako psi černý, kopali jámu Ježíši Pánu, aby ho jali, ukřižovali, na Velký pátek do hrobu
dali, cos to Jidáši, cos to učinil, že jsi svého Mistra židům prozradil, za to budeš v pekle hořeti, s Luciperem ďáblem
tam přebývati“. Omlouváme se, pokud se úvodní slova, psaná kurzívou, někoho dotkla. Je to však nepochybně
znamením čtenářovy neznalosti temelínského prostředí. V žádném případě se zde nejedná o xenofobii, rasismus či
nějakou podobnou extrémní názorovou vyhraněnost. Jsou to pouhá slova místní tradiční velikonoční koledy, která se
uchovává a dědí již po několik generací. V Temelíně se chodí koledou již v sobotu, účastní se organizovaně děti a
mládež pod vedením a dozorem těch starších a zkušenějších ze svých řad, tzv. kaprálů. I my jsme v 80. letech
minulého století chodili a pravidelně se scházeli, domlouvali a začínali se svým „kolednictvím“ pravidelně u kapličky,
řádně vybaveni rachtačkami (řehtačkami, klapačkami…) A proč se vlastně rachtá? Jaké má kořeny tento zvyk? Zvuk
těchto nástrojů měl původně za úkol svolávat na bohoslužby od Zeleného čtvrtka, ale již v časech pohanských je staří
Slované užívali k rituálním magickým obchůzkám určeným k ochraně vesnic a úrody. Inu, letos už máme Velikonoce
za sebou, tak se podíváme podrobněji na další nástroj určený k ohlašování různých událostí, na zvon v naší kapličce.
A na to, co o něm prozradil u příležitosti svěcení zvonů (pro Temelín a Kaliště) 8. září 1946 kronikář a místní historik
Ing. Našinec.
Záznamů o zvonu není mnoho, ale můžeme se držet letopočtů na zvonu
vyznačených: 1765 – 1900 – 1946. Rok 1765 je zřejmě rokem zrodu
našeho zvonu a pravděpodobně i rokem dokončení kapličky. Roku 1900
praskl, a protože se prasklina šířila, byl téhož roku pořízen od firmy Rudolf
Perner v Českých Budějovicích zvon nový. Vážil 42 kg, byl 42 cm široký, 30
cm vysoký a byla na něm vyobrazena Panna Marie a roky 1765 – 1900. Za
první světové války, kdy nastala povinnost zvon odevzdat k přetavení pro
potřeby válečné mašinerie, se temelínský zvon „záhadně“ ztratil a
oficiálním místům bylo oznámeno, že ho někdo odcizil. Kde byl po dobu
války ukryt se neví, za záchranu zvonu můžeme ale vděčit tehdejšímu
starostovi (František Našinec) a prvnímu radnímu (Josef Špatný). Po
skončení války byl zvon zavěšen na své místo, kde vydržel až do roku
1942, kdy byl na základě nařízení 9. dubna sejmut a putoval do Týna, kde
se soustředily zvony z okolí, aby se ztratily ve vřavě další světové války.
Nový zvon byl pořízen opět od firmy Rudolf Perner, váží 47,5 kg, je 44 cm
široký a 41 cm vysoký. Jsou na něm vyznačeny letopočty 1765 – 1900 –
1946 a pod nimi dvojverší: „Matko Boží náš lid ochraňuj, ať zvoním do
svobody pro lid Tvůj“. Náklady na zvon činily 4610,50 Kč a téměř celou
tuto částku pokryla sbírka mezi občany. Hovoříme-li o zvonu,
připomenout bychom měli i zvoníky. Povinnost zvonění byla uložena
obecnímu pastýři. Nejdále dohledanými zvoníky do 2. světové války byli:
Bartuška (později zakoupil chalupu č.46), rodina Veselých, Řezníček,
manželé Holečkovi, František Šabatka (č.107) a slečna Róza Vlášková
(č.102). V pozdějších dobách bylo zvonění obcí i honorováno, odměnou byla zvoníkům v Temelíně částka 30 korun,
která se časem vyšplhala až na 300, na Kalištích, kde se zvonívalo po číslech, pak od 20 a před druhou světovou
válkou už 200 korun ročně.

POZVÁNKA…
V tuto chvíli víme, že 15.4. je připravován zájezd pro seniory do Českých Budějovic a 30.4.se uskuteční každoroční
čarodějné odpoledne. Podrobnosti a detaily obou akcí upřesní děvčata z Domovů Klas.

BEZPLATNÁ INZERCE…
Od 1. dubna začíná v DPS Temelín nabízet paní Lenka Chytková
manikúru a nehtovou modeláž. Pracovní doba dle dohody a
objednání na tel. 723 019 705 nebo využijte e-mail:
Lenka.Chytkova33@seznam.cz
(máte-li i Vy zájem využít této rubriku, kontaktujte nás na
adrese:klempondr@seznam.cz či prostřednictvím Domovů Klas.)
SPORT…
První jarní mistrovské utkání má za sebou A-tým temelínského Slavoje.
Duel se Čtyřmi Dvory B, hraný v Bavorovicích skončil smírně 1:1. Další
utkání sehrají temelínští tentokrát na domácím hřišti, kde 3. dubna od
15 hodin přivítají mužstvo Hrdějovic B.

1 TJ Nová Ves

14 11 1 2 44:18 34

2 SK Mladé

14 9 2 3 40:15 29

3 Slavoj Srubec

14 9 2 3 33:24 29

4 FK Boršov n.Vltavou

14 8 2 4 43:29 26

5 SK Čtyři Dvory B

14 6 5 3 31:24 23

6 Slavoj Temelín

14 6 2 6 30:41 20

7 Slavoj Hrdějovice B

14 6 1 7 29:28 19

8 Hluboká n.Vltavou B

14 5 4 5 24:24 19

9 Sokol Neplachov

14 5 2 7 27:32 17

10 TJ Nové Hrady

14 5 1 8 24:36 16

11 FK Borek

14 5 0 9 18:30 15

12 SK Rudolfov B

14 4 1 9 27:37 13

13 SK Jankov B-Dubné

14 3 2 9 21:32 11

14 Lokomotiva Č.B. B

14 3 1 10 23:44 10

Starší přípravka měla původně zahájit soutěž utkáním s Týnem nad Vltavou, které však bylo přesunuto na 3. května.
Úvodním utkáním tak bude 5. dubna od 17 hodin zápas ve Dřítni a prvním domácím utkáním 12.dubna od 16. hod.
souboj s Borkem. Mladší přípravka zahajuje 7.4. ve Dřítni a na domácí trávník jí přijďte podpořit 12.dubna od 17. hod.
taktéž na utkání s Borkem.
Z HISTORIE…
V minulém čísle jsme se ptali na to, kdy přijel do Temelína první vlak. První pravidelný vlak
přijel do Temelína 23.října 1898, měl 8 vagónů I., II., a III. třídy a lokomotivu řady 97 (97.126
kkStB/310.043 ČSD), přezdívanou „kafemlejnek“, řídil inženýr Kalouš z Českých
Budějovic. Mezi asi 280 cestujícími této památné jízdy nechyběli zástupci c. a k.
ministerstva železnic, okresní hejtman Václav Stehlík, poslanec Holanský, železniční
stavitel Zdeněk Kruliš a další významné osobnosti. Dnes se ptáme, který z držitelů
Temelína se pyšnil vyobrazeným erbem? Odpovědi nám můžete napsat a zanechat v
naší schránce v Domovech Klas.
ZÁVĚREM…
Opět Vás zveme na náš profil na sociální síti facebook. Uvítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které
nám můžete zasílat e-mailem (klempondr@seznam.cz), nebo zanechat v Domovech Klas, kde bude určitě k dostání i
další číslo. Děkujeme, že nás čtete.
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. 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

