ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… jara obvykle končí plesová sezóna. K takovému plesu nezbytně potřebujete nějaký vhodný prostor,
kousek tanečního parketu, hudbu a pohoštění. Také Temelín byl, je a snad i bude dějištěm těchto společenských
událostí. V dnešní době je pro tyto akce k dispozici pouze Temelínská hospoda, ale byly časy, kdy bylo v obci hostinců
několik. Některý nabízel něco více, jiný méně – podívejme se podrobněji na temelínské hostince v 30. letech
minulého století.
Hostinec Karla Petříka se nacházel v čísle 17. Taneční sál nabízel (stejně jako v ostatních hostincích) plochu kolem
50 m2, promítalo se tu kino a odehrávala divadelní představení. Pivo se čepovalo protivínské a působili zde členové
místního ochotnického divadelního spolku „Jirásek“ a hasičského spolku.
Číslo 26 náleželo
hostinci (číslo má shodné
vlastně dodnes) Ing.
Františka Našince, kde
byl nájemcem Antonín
Stejskal. Z temelínských
hostinců se vařilo pouze
zde. Ve větší míře se tu
nabízel i nocleh pro
hosty. Čepovalo se
českobudějovické pivo a
svoji „základnu“ tady
měli členové S.K.
Temelín. Tento hostinec
měl ještě i starou
formanskou maštal.
Třetím a posledním byl
hostinec Josefa Pilečka
na Kališti čp. 99. Pivo se zde čepovalo velkopopovické a převážně z lahví.
Návštěvnost a kapacitu hostinců přibližuje množství vytočeného piva za rok 1933 - u Karla Petříka to bylo 158,75 hl,
u Antonína Stejskala 117,35 hl a u Josefa Pilečka 30 hl.
Ve všech těchto podnicích se pořádaly zábavy a plesy.
Oba hostince v Temelíně disponovaly lednicí, led pro ně
se dobýval na návesních rybnících, ale i na Panském či
Vyšovém. Místní občané hostince navštěvovali pravidelně
pouze v neděli, v týdnu pak převážně různí obchodníci či
pocestní. Na zahradách původně stávaly kuželníky, kde se
hojně hrálo, vyšší poplatky a nástup kopané odvedly však
zájem hostů jinam.
Ještě připomeneme tehdejší ceny. Za nocleh se počítalo
5 Kč, snídani 1,20 Kč, oběd 6 Kč, láhev sodovky, limonády
1,20 a pivo (1 l) 2,80 Kč

POZVÁNKA…
22.3. je Domovy Klas připraveno jarní sousedské posezení, k tanci a poslechu budou hrát PTPáci a dámy se mohou
těšit na malý voňavý dáreček. Začátek v 18.00 v místní hospůdce (vstup dobrovolný).
25.3. SDH Temelín zve od 20.00 hodin na Hasičský ples, hraje vimperská kapela Pohoda
28.3. Jan Bartuška poodkryje roušku historie Temelína, přednáška začíná v 15.00 v Domovech KLAS (vstup
dobrovolný).
3.4 - 7.4. bude v Domovech KLAS probíhat Velikonoční tvorba
5.4. se koná v Týně nad Vltavou na Baráčnické rychtě prodejní výstava výrobků (nejen našich) seniorů. Odjezd v 8.59
hod., doprava hrazena. (Domovy Klas)
18.4. se uskuteční kino pro seniory v Týně nad Vltavou (s již rezervovanými lístky) ANDĚL PÁNĚ 2, odjezd ze zastávky
je v 8.59 hodin (doprava hrazena )
SPORT…
Jaro nezadržitelně klepe na dveře a zanedlouho vpadne plnou silou i na fotbalové trávníky. Až tam se teprve ukáže,
nakolik byla zimní příprava pro jednotlivé týmy přínosem. My jsme v předchozích číslech zmínili přípravu všech
temelínských fotbalových družstev, včetně některých výsledků, nyní už začíná vše naostro.
Jako první do soutěžního utkání nastoupí A tým mužů. V přípravě si poradil s Protivínem „B“ 9:1 a v Záhoří porazil
místní Sokol 3:1, nyní bude bojovat o body na hřišti soupeře - v neděli 26. března dopoledne s SK Čtyři Dvory „B“.
12. dubna se na domácím trávníku představí od 17.00 hodin žáci TJ Slavoje Temelín, kteří přivítají v rámci utkání
skupiny B Okresního přeboru SK Mladé.
Na trávníky soupeřů zavítají obě temelínské přípravky, ta mladší se 13. dubna od 16.30 hodin utká s FK Olešník,
starší přípravka bude 14. dubna od 17.00 hostem SK Ševětín.
Z HISTORIE…

Temelínské „koupaliště“ oslaví letos v červnu 45 let. Tato víceúčelová nádrž je umístěna v lokalitě „U Medných“ a
vybudování stálo zhruba 450.000 Kčs. Stavba byla dokončena v červnu 1972 a ihned vyzkoušena občany. Tato vodní
nádrž má rozměry 60 x 30 metrů, největší hloubka je 260 cm a nejmenší 45 cm. Napájena je z povrchového pramene
a přebytečná voda odtéká přepadem. Na betonovém ochozu jsou vyznačena písmena: F. B. – F. M. – F. P. – 1972.
Jedná se o iniciály brigádníků, kteří se na stavbě podíleli – František Boček, František Mleziva a František Peterka.
Čištění nádrže po dlouhé roky zajišťují členové temelínských dobrovolných hasičů.
(poznámka - zbývá snad jen dodat, že „koupaliště“ je vystavěno na pozemcích náležejících v současné době vícero
vlastníkům a Obec Temelín se snaží tyto části vykoupit, aby mohla nádrž renovovat).
(Temelínské koupaliště v 70. letech 20. století, čištění v roce 2016)

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.
(Obrazové přílohy laskavě poskytla Vladka Peňázová a Radim Král, dále FB SDH Temelín. Děkujeme)
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

