ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… dnes opět oprášíme pár „osudových osmičkových“ událostí z naší historie. Tou nejzásadnější pro toto
období byla bezesporu defenestrace královských místodržících protestantskými stavy. Ve středu 23. května 1618
(i letos toto datum vychází na středu – čímž samozřejmě nechceme nic naznačovat  ) byli z okna ve druhém patře
Ludvíkova paláce na Pražském hradě vyhozeni místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu
a Košumberka a písař Fabricius. Zhruba šestnáctimetrový pád však přežili ve zdraví (mimo zranění Viléma Slavaty,
které si způsobil během pádu o římsu) a přihlížející členy stavovské opozice tím tak vyloženě zklamali. Pozdější podíl
defenestrovaných na trestech pro vůdce stavovského povstání a na konfiskaci jejich majetku byl pak smutnou a
tragickou dohrou pro zúčastněné jednotlivce. Tento pražský pád z okna navíc nevědomky vypustil zlo a hrůzu
třicetileté války do celé Evropy. 20. června 1848 se narodil sochař Josef Václav Myslbek (+1922), mimo jiné autor
sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, 6. června 1858 se narodil Viktor Ponrepo (vl. jménem Dismas
Šlambor, +1926), kouzelník, průkopník české kinematografie a majitel prvního stálého kina v Praze, 11. června 1888
byl založen Klub českých turistů a sedmého června
1948 abdikoval Edvard Beneš na prezidentský úřad.
V Temelíně se uskutečnila 26. května 1968 ustavující
schůze zahrádkářů, druhého června 1948 byla
zavedena ve dvoře národní správa a třeba šestého
června 1948 proběhla dražba majetku obyvatel, kteří
se v době okupace přihlásili za Němce. Tolik velmi
krátký a stručný „osmičkový“ výtah. A události
nedávné, ba přímo čerstvé?
30. dubna byla na temelínské návsi vztyčena májka.
A to navzdory nařízení ze 17. století, které se snažilo
májku jako věc nestydatou a nekřesťanskou zakázat.
Symbol vítání jara, oslavu přírody, mládí, lásky a
plodnosti. A následná noc ve znamení starokeltského svátku Beltine, svaté Valpurgy či Filipa s Jakubem. Nebo
pozdější symbolické pálení čarodějnic. Pohanství, křesťanství, mystika, tradice, tajemství, magie…tato noc toho nabízí
skutečně mnoho.
Další z událostí bylo 8. května kladení
věnce k pomníku a válečnému hrobu
(centrální evidence válečných hrobů
CZE-3115-10435) u příležitosti Dne
vítězství. Jistě, můžete namítnout, že
Temelín byl osvobozen až 10. května
1945, že Američané v Temelíně byli o
pár hodin dříve než Rudá armáda, že
pochovaní vojáci nezemřeli při
osvobozování Temelína... To jsou jistě
pádné a svým způsobem i správné
argumenty, nicméně tento pietní akt byl
symbolickým uctěním VŠECH obětí
válečných hrůz minulé (a my pevně
věříme, že poslední) světové války.

A to bez ohledu na zeměpisnou příslušnost (východ vs. západ, sever a jih nevyjímaje), politické smýšlení a jiná, více či
méně absurdní kritéria.
V pátek 11. května přivítala Temelínská hospoda jubilejní 30. Večer s dechovkou. Zahájení tentokrát obstaral domácí
dechový orchestr, který pod vedením dirigenta Patrika Červáka uvedl Uherskou veseloherní předehru od
bardejovského rodáka Bély Kélera. V oficiálním programu dále zazněl například pochod Veselí kováři od Julia Fučíka,
Japonský lucernový tanec od Karla Rooma (Yoshitomo) či směs z Offenbachovy opery Hoffmanovy povídky.
Po vystoupení hostující Netoličky se temelínští, (včetně Patrika Červáka, pro kterého byl tento večer u dechového
orchestru Temelín derniérou) opět chopili nástrojů a večer zakončili směsí dechovek.
(zdroj: II. pamětní kniha obce Temelína, IV. Pamětní kniha obce Temelína, https://cs.wikipedia.org, http://www.evidencevh.army.cz)

POZVÁNKA…
1. 6. Domovy Klas budou se seniory opékat buřty u místního DPS, začátek ve 14 hodin.
2. 6. SDH Zvěrkovice pořádá hasičskou soutěž „O pohár starosty obce Temelín“, začátek ve Zvěrkovicích ve 13 hodin.
4. 6. Zvou Domovy Klas na kurz pro seniory „Výroba mýdel“ s Mgr. Lenkou Zajícovou, 9 – 12 hodin.
5. 6. V Českých Budějovicích proběhnou sportovní hry pro seniory s účastí padesáti družstev. Chybět nebude
dvanáctičlenný reprezentační výběr Temelína. Společný odjezd auty v 8 hodin. (Domovy Klas)
13. 6. Výlet se seniory do Písku, Prácheňské muzeum, sochy z písku, odjezd v 9.55 hodin.
19. 6. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, od 10 hodin film Jiřího Vejdělka Tátova volha s Eliškou Balzerovou
a Tatianou Vilhelmovou v hlavních rolích. Odjezd autobusem v 8.54 hodin, vstupné 60,-Kč.
20. 6. Výlet do J. Hradce, prohlídka zámku, muzeum Jindřichohradecka s největším lidovým mechanickým betlémem
na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů (Krýzovy jesličky), zpívající fontána. Odjezd v 7 hodin.
(není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15)

SPORT…
Fotbalisté TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ zaznamenali v jarní části soutěže první porážku, když podlehli 21. dubna
ve Zlivi domácím 1 : 3. Následné vítězství nad Jankovem „B“ 5 : 2, bod z Úsilného za remízu 3 : 3 a vysoká výhra doma
nad Dobrou Vodou „B“ 7 : 1 vynesla temelínské v tabulce na průběžné páté místo. V dalších domácích zápasech
se představí 27. května proti Borovanům a 10. června proti Hrdějovicím „B“. Začátky utkání jsou opět od 15 hodin.
Mladší žáci Slavoje podlehli na Hluboké 0 : 2, v Temelíně pak přivítají 23. května od 17 hodin Dolní Bukovsko a ve
stejný čas šestého června Ševětín.
Hráči mladší přípravky porazili Borek 2 : 1, z Nemanic přivezli nerozhodný výsledek 4 : 4 a doma si poradili
se Ševětínem 3 : 2. V dalším domácím utkání vyzvou 29. května od 16.15 hodin tým z Hrdějovic.
Starší přípravka zvítězila v Olešníku 9 : 6, doma porazila Zliv 8 : 4, ve Dřítni podlehla těsně 4 : 5 a v Temelíně si
poradila s Hrdějovicemi 12 : 9. Na domácí trávník můžete přijít fandit 29. května od 17.15 hodin na zápas proti Borku.
Z HISTORIE…
V dnešním krátkém ohlédnutí do minulosti si povíme o vzniku křížku na křižovatce
protivínské a všetečské silnice naproti domu řečenému „U Kanárků“.
Křížek je vzpomínkou na tragickou událost, která se stala 15. srpna 1891. Toho dne
vypukl kolem jedenácté hodiny večerní v čp. 14 požár, který se záhy rozšířil i na
okolní dvě usedlosti. Nejvyšší daň zaplatila dvanáctiletá A. V. z Bohunic, která zde
byla na návštěvě a spala v osudnou chvíli na půdě. Její rodiče pak nechali na místě,
kam dívku po snesení položili, postavit železný kříž na kamenném podstavci. Křížek
byl vysvěcen za velké účasti veřejnosti na Velikonoční pondělí.
Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 1560 zlatých, pojištění na 1200 zlatých,
ale ztracený mladý život žádné peníze nahradit nedokáží. Zbyl jen křížek v rohu
křižovatky, který je tichou vzpomínkou a připomenutím této smutné události.
(zdroj: Pamětní kniha školy Velký Temelín 1883 – 1940, Národní listy, ročník 31., č. 234 z 26. 8. 1891)

ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň. Nadále vítáme Vaše náměty a připomínky, především však
fotografie a jakékoli další materiály vztahující se k obci a činnosti místních spolků
(samozřejmě v pořádku a 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

