ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… dodržíme stanovený letošní kurz a připomeneme si několik „osmičkových“ událostí z naší historie,
vztahujících se k tomuto ročnímu období. Tak třeba 24. dubna 1938 vyhlásil na sjezdu v Karlových Varech Konrád
Henlein osm požadavků Sudetoněmecké strany (tzv. karlovarský program), 12. května 1468 oblehl Třebíč uherský
král Matyáš Korvín, 16. května 1868 byl položen základní kámen (přesněji kameny) Národního divadla za účasti
téměř 150 tisíc lidí. A v Temelíně? V květnu 1938 byli z obce na obranu republiky povoláni: Václav Vrzák (čp. 10),
Josef Zbíral (čp. 13), Václav Horák (čp. 47), Josef Petřík (čp. 51), Václav Valenta (čp. 60), Josef Plojhar (čp. 82), Prokop
Hasil (čp. 86) a František Parýzek (čp. 103). A květnu 1948 bylo třeba rozhodnuto o tom, aby do obvodu temelínské
školy byl opět „přiškolen“ Temelínec.
Venku konečně udeřilo jaro plnou silou, teploty šplhají přes 20° Celsiovy škály, příroda se probouzí…a s ní po zimě i
včely. Možná jsem měl napsat Včely s velkým písmenem „V“ na začátku slova. Ony totiž na této planetě byly včely
minimálně asi tak o 15 milionů let dříve než my. Možná bychom jim měli i vykat. V každém případě si jich musíme
vážit, protože bez nich by jen v Evropě vyhynulo na 20 tisíc druhů rostlin a v návaznosti na to i další hmyz, ptáci a
další druhy živočichů. A ano, ve velmi vážném ohrožení by se ocitla i existence člověka. Navzdory dnešním
nejnovějším technickým vynálezům a takřka zázrakům jsou ty patnáct milionů let staré včely stále nenahraditelné a
nepostradatelné. Stejně tak, jako byly zřejmě po celou dobu své existence.
I v Temelíně či blízkém okolí se ve středověku velmi pravděpodobně našli nějací včelaři. Ať už lesní, vybírající včelí
dutiny ve stromech – brtě, či domácí. Ty totiž napadlo, že by si mohli část stromu i s dutinou osazenou včelami
uříznout a odnést domů. A tento „klát“ představoval vlastně takový první úl. Med byl totiž jediným tehdejším
známým sladidlem, voskové svíce nejkvalitnějším svítidlem a medovina…inu…o té psali již staří kronikáři. 
Temelínské včelaře máme zaznamenané k roku 1869. V
čp. 3 se uvádí Josef Našinec s jedním včelstvem, Jakub
Bartuška z čp. 7 se dvěma včelstvy, Adalbert Kukrál v
čp. 23 má dokonce 8 včelstev a revírník v Rozovech (čp. 28)
Bedřich Urbany včelstva dvě. V roce 1900 je Temelíně
zaznamenán chov 19 včelstev u sedmi chovatelů, Kaliště
hlásí tři chovatele a 10 včelstev, tři včelstva Shon (Jan
Sládek, Matěj Voběrek) a čtyři revírník Urbany z Rozov.
Vznik včelařských spolků (první byl založen v roce 1864
v Chrudimi) vedl k založení Zemského ústředního spolku
včelařského pro království české. Včelařský spolek pro
Temelín a okolí byl založen 26. března 1911 na ustavující
schůzi v hostinci Františka Našince. Tuto schůzi svolal místní
učitel Josef MIkulejský (1880 – 1915), který se stal
jednatelem a následně i předsedou včelařského spolku.
(Mikulejský se narodil 15. ledna 1880 v Záboří nad Labem,
působil jako učitel ve Křtěnově a od 31. 8. 1905 nastoupil do
školy v Temelíně. V Temelíně si také postavil v roce 1908
dům – vilu Jarmilu, čp. 101, či bývalé zdravotní středisko, chcete-li. Josef Mikulejský, povýšený na štábního šikovatele
a vyznamenaný stříbrnou medailí II. stupně za statečnost, padl 2. května 1915 v Haliči, kde byl také pochován –
zřejmě v Gromniku vedle kostela. Zanechal po sobě manželku Hermínu, rozenou Jelínkovou, a čtyři děti – Jarmilu,
Josefa, Adolfa a Vlastu)

Temelínský včelařský spolek sdružoval při svém založení v roce 1911 patnáct členů, v roce 1918 měl 54 členů a v roce
1948 dokonce 108 s 629 včelstvy. Během svého působení včelaři uspořádali řadu odborných přednášek a kurzů,
pořádali ve spolupráci se zahrádkáři plesy, podíleli se na výsadbě stromů a keřů a odvedli spoustu práce a věnovali
mnoho úsilí pro udržení chovu včel. Dnes ZO ČSV Temelín zahrnuje Březí u Týna nad Vltavou, Temelín, Bohunice,
Knín, Křtěnov, Lhotu pod Horami, Litoradlice, Sedlec, Slavětice u Všemyslic, Všemyslice a Všeteč. A i když je počet
členů oproti roku 1948 zhruba poloviční a včelstva jsou neustále v ohrožení varroázou a dalšími nákazami, je
včelaření nejen koníčkem, ale především a hlavně posláním.
(Zdroj: Pamětní kniha školy Velký Temelín 1883 – 1940, Sčítání lidu 1869, sčítací archy, SOkA České Budějovice, Sčítání lidu 1900, sčítací archy,
SOkA České Budějovice, IV. pamětní kniha obce Temelína, 1948 – 1952, SOkA, České Budějovice, http://www.jcvcelari.cz)

POZVÁNKA…
21. 4. SDH Temelín pořádá v Temelínské hospodě 11. setkání heligonkářů a
harmonikářů, začátek ve 14 hodin.
28. 4. Zájezd s CK Floria do tajemného jihlavského podzemí a nedalekých
Jaroměřic nad Rokytnou s barokním zámkem, kostelem sv. Markéty a
nádhernou zahradou. Průvodcem série zájezdů „Za tajemstvím historie“ je
spisovatel a publicista Ing. Jan Bauer. Odjezd v 7.00 hodin.
30. 4. Pořádají Domovy Klas „Čarodějný podvečer“, začátek v 18.00 hodin,
MASKY VÍTÁNY!!!
8. 5. Domovy Klas zvou na společný pochod v rámci 41. ročníku Vorařské
padesátky, délka pochodu cca. 12 kilometrů, odjezd z Temelína v 8.04
hodin, návrat v odpoledních hodinách.
9. 5. Kurz drátování s Lenkou Zajícovou, start 9.00 hodin (Domovy Klas).
11. 5. Dechový orchestr Temelín pořádá v sále místní hospody 30. večer
s dechovkou. Jako host vystoupí Netolička s kapelníkem Michalem
Veselým, začátek v 18.00 hodin.
16. 5. Přednáška PhDr. Jana Bartušky o historii Temelína, 15.00 hodin
(není-li uvedeno jinak, akce je pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců
v Domovech KLAS, Temelín 15)

SPORT…
Na vítězné vlně se zatím na jaře veze Slavoj
Temelín/Olešník „B“. Ve všech čtyřech
dosavadních zápasech dokázali temelínští
zvítězit. Po vítězství v Nových Hradech 2 : 1
porazili na tréninkovém hřišti SK Mladé 3 : 0,
výhru 1 : 0 přivezli z Horní Stropnice a
v posledním domácím utkání si poradili s TJ Sokol
Římov 2 : 1. V průběžné tabulce jim tak patří po
odehraném sedmnáctém kole šesté místo.
V příštím kole se Slavoj Temelín/Olešník „B“
představí ve Zlivi a 29. 4. na domácím trávníku
přivítá hráče SK Jankov „B“/Dubné.
Hráči starší přípravky v jarním derby porazili Týn
nad Vltavou 7 : 3 (Ryska Michal 3, Profant Štěpán 2, Maňhal Petr, Tománek David), v dalším domácím utkání bude
hostem prvního května od 17.15 hodin Zliv.
Mladší přípravka si s Týnem nad Vltavou poradila naprosto shodným výsledkem - 7 : 3 (Voučok Lukáš 4, Kovalyšin
Denis 3). V následujícím domácím zápase přivítá 1. 5. mladší přípravka hráče Borku, začátek v 16.15 hodin.
Družstvo mladších žáků můžete přijít podpořit na temelínský pažit 25. dubna od 17 hodin, kdy se utkají s týmem
Zliv „B“/Čtyři Dvory „B“. Přijďte fandit! (fotografie z utkání mladších přípravek Temelín – Týn n. Vlt. A ten míč letí popáté do sítě  )
ZÁVĚREM…
Děkujeme, že nás čtete. 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

