ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… už je čas na nové vydání tohoto plátku. On je vlastně pořád na něco čas. Nebo ten čas neustále na něco
není. Čas je zvláštní veličina. Kupříkladu za pár dní bude výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Ta se „udála“
25. října 1917…nebo 7. listopadu? No, ona se odehrála 25. října v ruském Petrohradu (kde ovšem v tu dobu platil
juliánský kalendář), nicméně my už jsme měli v tu dobu 7. listopadu (kalendáře gregoriánského). Nebudeme se tady
bavit o bolševické revoluci, o tom, že signál k zahájení měla dát těžká polní děla z Petropavlovské pevnosti (která ale
byla více než vysloužilá a ze kterých se nedalo střílet), o červeném světle z lampy, které mělo dát pokyn křižníku
Aurora (lampu ale „pořadatelé“ nejdříve zapomněli, následně jim nešla připevnit na signální stožár a nakonec se
zjistilo, že v ní není ani petrolej), o tom, že žádná velká bitva o Zimní palác neproběhla (většina obránců se totiž v tu
dobu nacházela na večeři v okolních hospodách a útočící dav byl vzápětí silně poznamenán objevem carských
vinných sklepů…) Současník Maxim Gorkij o té době dokonce uvedl, že se: „…v žádném případě nejedná o sociální
revoluci, nýbrž pouze o výbuch chamtivosti, nenávisti a odplaty…“.
Zpět ale k tomu zamotanému času. Nařízení o změně kalendáře vyšlo z buly papeže Řehoře XIII. roku 1582, kterou
bylo přikázáno „vymazat čas“ mezi 5. – 14. říjnem včetně. A v našich zemích? No, znáte to… Snaha sice byla už v roce
1582, ale nakonec v Čechách došlo ke změně k 6. lednu 1584 a na Moravě až 4. října téhož roku (po kterém tak hned
vzápětí následoval 15. říjen). Dokážete si představit, že by k takové změně došlo dnes? Kdo všechno a jakým
způsobem by si nárokoval ztrátu deseti dnů života, natož ztrátu ekonomickou? Hrůza pomyslet… 
Když už tady probíráme ten čas, možná bychom si mohli
připomenout i jedno zářijové výročí. Netýká se sice přímo
Temelína, ale vzhledem k blízké příbuznosti obcí, názvů,
jejich původu a vlastně i rodáků…. Inu, zkrátka kaplička
v Temelínci by před měsícem oslavila 80 let.
Důvodem pro vybudování této stavby byl havarijní stav
původní jednoduché kaple. Ta byla odstraněna v zimních
měsících 1936 – 1937. Předlohou a vzorem nové kapličky
byla kaple v obci Kočín. Náklady na stavbu nové kaple (o
rozměrech: délka 10, 55 m x šířka 5 m x výška 17 m včetně
kříže) byly ve výši cca. 26.000 Kč - bez práce a materiálu
dodaného občany. Část financování pokryla sbírka, vybralo
se 4.364,-Kč v obci a 6.560,-Kč činily příspěvky rodáků. Za
zmínku jistě stojí, že stavební práce zajišťoval Ing. Našinec,
výmalbu kaple včetně oltářního obrazu sv. Vojtěcha
provedl temelínský rodák Tomáš Peterka a autorem oltáře
byl mistr Příhoda z Březí. Další výzdobou kaple, zasvěcené
sv. Vojtěchu, byly sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a
sv. Václava, které dostala kaple darem. Kaple byla
vysvěcena v neděli 19. září 1937 kanovníkem a děkanem
Vojtěchem Tupým. V roce 1942 byl pro válečné účely
zrekvírován zvon, který pocházel z původní kaple, nový byl
instalován v roce 1945. Kaple zanikla společně s obcí
Temelínec.
(zdroj: Josef Mikšátko, Několik slov o Temelínci (1997), Dominika Eliášová - HISTORY revue 2/2009, Jan Bauer - HISTORY revue 11/2008)

POZVÁNKA…
25. 10. Zájezd s CK Floria Vodňany do
příhraničních rakouských lázní Gmünd,
odjezd 8.00 hodin (KLAS)
27. 10. Proběhne v prostorách domovů
KLAS dušičkové tvoření, začátek v 9.00 hod.
27. 10. Obcí projde tradiční lampionový
průvod zakončený kladením věnce u
pomníku padlým, sraz v 18.00 hodin před
domovy KLAS
28. 10. Návštěva zemědělského muzea
v Netěchovicích, pečení chleba, zabijačka
3. 11. Od 13.00 hodin ve Lhotě pod Horami
bowlingový turnaj za účasti týmů - klub
Šance Charita, klub Chrášťany, domovy
KLAS Temelín
7. 11. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou
(film Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi bos), odjezd v 8.59 hodin
8. 11. Pokračování přednášky PhDr. Jana Bartušky o historii Temelína (od chalupy k chalupě), začátek v 15.00 hodin
13. 11. Kurz první pomoci pro seniory od 9.30 hodin, Irena Bromová
17. 11. SDH Temelín pořádá v prostorách Temelínské hospody šipkařský turnaj, zahájení v 14.00 hodin
17. 11. Zve od 17 hodin Dechový orchestr Temelín na 29. Večer s dechovkou, představí se a k poslechu a tanci zahrají
Dechový orchestr Temelín pod taktovkou Patrika Červáka, jako host vystoupí Velký dechový orchestr České
Budějovice pod vedením Víta Zuzáka
20. 11. Od 8.00 hodin pletení košíků z proutí, lekce je omezena kapacitou 15 lidí, druhá lekce proběhne 27. 11. (KLAS)
(není-li uvedeno jinak, akce je pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15)

SPORT…
Hráči „A“ týmu mužů deklasovali
Nové Hrady 11:1, jenže pak
následovala série tří porážek v řadě
- 2:3 v Dobré Vodě, 1:4
v Borovanech a 0:2 v Temelíně
s Neplachovem. Možnost zastavení
propadu tabulkou budou mít
temelínští již 22. 10., kdy na
domácím trávníku přivítají Srubec.
Mladší žáci TJ Slavoj Temelín
„nadělovali“ v Dolním Bukovsku
(10:0), následně podlehli týmům
Lišova a Ševětína, a v dalším domácím utkání (viz. fotografie z tohoto zápasu) po bojovném výkonu podlehli
nejtěsnějším rozdílem 1:2 Dřítni/Bavorovicím (za Temelín Augsten). 25. října od 17 hodin v Temelíně budou mladší
žáci hostit v rámci dalšího soutěžního kola okresního přeboru Sedlec.
Hráči starší přípravky porazili Ševětín 10:3 (Ryska 5, Profant 3, Maňhal 2), v dalším domácím zápase se utkají 24. října
od 17.15 hod. s Nemanicemi.
Mladší přípravka po vítězstvích v Ševětíně 8:4 (Houzar 2, Penkert 2, Voučok, Plojhar, Tůma, Kovalyšin) a v Temelíně
nad FMA D 5:3 (Houzar 3, Plojhar 2) zavítá do Hrdějovic a 24. 10. na domácím trávníku přivítá od 16.15 hodin
družstvo (v tomto případě mi přišlo označení „mužstvo“ poněkud nevhodné) FMA dívky. Přijďte fandit!!!
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň a váš zájem zde, i na našem facebook profilu. Vítáme Vaše náměty a připomínky, především však
fotografie a materiály vztahující se k obci (v pořádku zodpovědně a neporušené vrátíme), nápady a přebytečné
finanční prostředky , které nám můžete zasílat e-mailem, předat osobně 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

