ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… dnes zabrousíme opět trochu do historie a stručně se podíváme na Temelín jako součást panství
Neznašov, jehož součástí se stal v první polovině 16. století.
Jako majitelé tohoto panství se zde vystřídali Jindřich Kořenský
z Terešova (1540) a jeho synové Jan (1578) a Bohuslav. Jeho syn
Zdeněk se silně zadlužil a v průběhu stavovského povstání se
navíc přidal na stranu protestantských stavů. Jeho synovi
Bohuslavovi byl majetek roku 1622 následně zkonfiskován a po
krátkém držení královskou korunou roku 1623 prodán Sezimovi
z Vrtby. Ten byl královským hofmistrem, nejvyšším soudcem a
generálním komisařem. Dále jsou držiteli jeho potomci Václav
František (1657) a Ferdinand (1687). Jeho syn František Arnošt
se neznašovského panství ujímá roku 1712. Po smrti posledního
mužského člena Františka Arnošta roku 1751 dědí panství
Karolína (provdaná Chermontová) a po ní její dcera Filipína
Charlotte, která se roku 1764 provdala za Karla Bedřicha
Schütze. Ten však kvůli zadluženosti kolem roku 1785 panství
prodal a novým majitelem se tak stal c. a k. horní rada Prosper,
hrabě Berchtold z Uherčic. V držení tohoto rodu zůstal Temelín
až do roku 1849, kdy se díky následkům ústavy ze 4. března, kdy
se zrušilo poddanství obcí vůči majitelům panství a díky zákonu
o obecní samosprávě ze 17. března 1849, osamostatnil.
K panství Neznašov patřilo 7 vesnic – Neznašov, Všemyslice,
Újezd, Karlov, Temelín, Albrechtice nad Vltavou a Hladná.
Zemědělská výroba se soustřeďovala ve vrchnostenských
dvorech, z nichž byl jeden v Temelíně. Pěstovaly se zde
převážně obiloviny, brambory, řepa, pícniny a len. Dvory se
v polovině 19. století dále zaměřovaly na chov hovězího
dobytka, prasat, koní a drůbeže. Zvyšující se spotřeba brambor
pro výrobu lihu chov prasat postupně tlumila. Na temelínském a neznašovském dvoru jsou zmiňovány ovčíny, čítající
1160 ovcí. Rybníkářství nepatřilo mezi důležitější odvětví, za zmínku však stojí, že mezi největšími rybníky na panství
je uváděn „Námětek“ a „Zelený“.
(zdroj: SOA Třeboň – Velkostatek Neznašov 1764-1945)

POZVÁNKA…
22. 6. proběhne tradiční sousedské posezení v jídelně Temelínské hospody, začátek v 18 hodin, k tanci a poslechu
hrají PTPáci (Domovy Klas)
23. 6. zve Obec Temelín na benefiční koncert duchovní hudby do kostela sv. Prokopa ve Křtěnově, začátek v 19
hodin. Zazní nejznámější árie a duety ze světových oratorií.
24. 6. pořádá SDH Temelín na rybníku „Panský“ rybářský den. Soutěž v rybolovu pro mládež do 15 let začíná od 9.00
hodin prezentací u hasičské zbrojnice, v 10.00 hodin pak startuje samotný závod.
27. 6. bude pokračovat v Domovech Klas přednáška o historii Temelína (PhDr. Jan Bartuška), začátek v 15.00 hodin

28. 6. výlet lodí z Týna nad Vltavou do Koloděj nad Lužnicí na zámek Mitrowicz, kde se aktuálně nacházejí mistrovské
repliky českých korunovačních klenotů. Odjezd z Temelína v 9.00 hodin.(Domovy Klas)
9. 7. zve Slavoj Temelín na tradiční pouťové fotbalové odpoledne. Začátek ve 14 hodin, nenechte si ujít utkání dětí
proti maminkám, starších pánů Temelína a Podháje proti starším pánům ze Všeteče a další.
Od 10. 7. probíhá v Domovech Klas „Letní prázdninový tábor“ pro děti s bohatým programem, bližší informace a
přihlášky již nyní v Domovech Klas
10. 7. se můžete vydat s Domovy Klas na pochod okolo Temelína
12. 7. pěší výlet na místo bývalé tvrze ze 14. století a dochovaný hospodářský dvůr Býšov (Domovy Klas)
(bližší informace k akcím pořádaným Domovy Klas budou upřesněny a včas Domovy Klas zveřejněny a avizovány)

SPORT…
Tým mužů TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ si poradil v derby
s vltavotýnskou Olympií „B“ přesvědčivě 5:1, nestačil venku na
Horní Stropnici (1:4) a v posledním zápase podlehl na domácím
hřišti postupujícímu FK Boršov nad Vltavou 1:5. Celkově tak patří
temelínským 9. místo v konečné tabulce Okresního přeboru
soutěžního ročníku 2016/2017.
Mladší žáci zakončili svoji první soutěžní sezónu prohrou 1:15
v Sedleci s místními žáky, starší přípravka podlehla v posledním
utkání SK Nemanice 5:12. Mladší přípravka Slavoje Temelín se
rozloučila se soutěžním ročníkem vysokou výhrou 18:1 nad FMA
„C“/Čtyři Dvory „C“.
Ke sportovním výsledkům bychom měli ještě zařadit účinkování a vzornou reprezentaci temelínských seniorů na
„olympiádě“, která se konala 8. 6. v Českých Budějovicích na stadionu SKP. Tak snad jen obrazem.

ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. Vítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které nám můžete
zasílat 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

