ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… si opět připomeneme několik událostí, které se odehrály v tomto období, a které spojuje letopočet
s osmičkou na konci. 24. června 1608 se římský císař a český král Rudolf II. Habsburský na základě tzv. Libeňské
smlouvy vzdal ve prospěch svého bratra Matyáše Uher, rakouských zemí a Moravy. 30. června 1758 v bitvě u
Domašova nad Bystřicí Rakušané pod velením generálmajora Ernsta Gideona von Laudona porazili Prusy a vyhnali je
tak z Moravy. 17. června 1848 bylo definitivně vojensky potlačeno povstání v Praze, 24. 6. 1928 byla slavnostně
otevřena Štefánikova hvězdárna v Praze a 5. července 1908 bylo založeno Technické muzeum Království českého
(nynější Národní technické muzeum). 3. července 1938 byl zahájen v Praze X. Všesokolský slet, 6. 7. 2008 zemřel
zpěvák Karel Hála a 9. 7. 1578 se narodil Ferdinand II. Štýrský, pozdější římský císař a český král.
A co se dělo v Temelíně? 5. července 1938 se zde projednával návrh na zřízení rybníka v Kališti, probíhala sbírka na
pořízení letadel na obranu státu, 29. června 1948 obdrželo Družstvo pro elektrizaci a mechanizaci traktor Zetor 25
(dopraven po vlastní ose z Brna za 7 hodin) a byly zakázány taneční zábavy v hostinci u Hulejů (dnešní Temelínská
hospoda), kvůli přestupkům při prodeji lihovin.
V tomto plátku už jsme společně procházeli různými historickými obdobími. Snažili jsme se o správnou a přesnou
interpretaci informací, které jsme ověřovali a podkládali různými zdroji s maximálním důrazem na objektivitu.
Tak dnes ne. Dnes to bude trochu jiné. Projdeme se totiž v krátkosti mytologií, pověstmi, bájemi…
„Divé ženy v okolí Týna nad Vltavou jsou vysoké postavy a je na ně strach pohledět, tváře mají pokryté štětinatými
bradavicemi a široká ústa. Pravé oko je černé a sedí hlouběji než levé, které je modré. Rozcuchané vlasy jim padají až
do pasu“. Tak o divých ženách píše ve svém díle Mýty a obyčeje profesor Theodor Vernaleken v polovině 19. století.
„Pastevcům kradou ze stáda dobytek, z pole odnášejí snopy a trhají ovoce ze stromů, lup pak odvlečou do jeskyně.
Dokáží uštvat vysokou zvěř, chytat ryby a z obilí péct chleba. Nejsou vdané, ale protože chtějí mít děti, kradou je
lidem. Rády se scházejí a sedávají na březích rybníků a řek“. Tolik stručný výtah z díla německého profesora.
Pro další „záhadu“ jsme nahlédli do knihy Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa
od Martina Stejskala. Ten zde uvádí, že k Temelínu kdysi patřily dvě osady, Kaliště a…Seton. Druhá z nich je prý (kvůli
nedaleké těžbě zlata) žertovně pojmenována po legendárním skotském alchymistovi Alexandru Sethonovi (Setonius).
Tento muž, přezdívaný též Kosmopolita, prý předal svá tajemství dalšímu známému alchymistovi Michalu
Sendivojovi. Ten působil i na dvoře Rudolfa II.
a v roce 1604 měl před jeho očima provést
úspěšnou transmutaci olova ve zlato. Blízkost
historických zlatodolů na nedalekém vrchu
Kometa je sice realitou, ale… Obáváme se, že
název Seton se objevil z nějakého méně
čitelného opisu, kde je dnešní Shon zapsán
jako Schon. A měli bychom si (ač neradi)
přiznat, že tato záměna Schon – Seton je
velmi pravděpodobná. To ovšem nic nemění
na tom, že se budeme mít i nadále na pozoru
před divými ženami a Shonu tak trochu
závidět možný původ jeho názvu. I když to
třeba není pravda. Ale…kdo ví? 
(foto: Osada Shon na fotografii z 50. let 20. století)
(zdroje: https://cs.wikipedia.org, II. pamětní kniha obce Temelína, IV. pamětní kniha obce Temelína, Pověsti z Čech – Josef Virgil Grohmann
(z německého originálu Sagen-Buch von Böhmen und Mähren: Sagen aus Böhmen, 1863), Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických
místech Československa – Martin Stejskal, 1991)

POZVÁNKA…
23. 6. Pořádá SDH Temelín na rybníku „Panský“
rybářský den pro mládež do 15 let. Klání bude
probíhat ve třech kategoriích: předškoláci,
6 – 10 let a v kategorii 11 – 15 let. Prezentace
proběhne od 8 hodin u hasičské zbrojnice,
začátek v 9.00 hodin.
23. 6. Zve obec Temelín na benefiční koncert
duchovní hudby do kostela sv. Prokopa ve
Křtěnově. Účinkují : Štěpánka Heřmánková,
Radovan Šandera, Vladimír Roubal, COLLEGIUM
PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ. Zazní nejznámější árie a
duety ze světových oratorií. Začátek v 18 hodin.
28. 6. Proběhne od 19.00 hodin v Temelínské
hospodě tradiční sousedské posezení, k tanci a
poslechu hrají PTP-áci (Domovy Klas).
30. 6. Pořádá TJ Slavoj Temelín 1. ročník turnaje mládeže ve fotbale - Memoriál
Pavla Novotného. Představí se družstva mladších i starších přípravek, chybět
nebude ani tradiční pouťové utkání mužů. Turnaj bude doprovázen bohatým
doprovodným programem, zahájení na temelínském hřišti v 12.45 hodin.
7. 7. Prodej výrobků temelínských seniorů v rámci Třešňového jarmarku a
jedenáctého dechovkového festivalu v Jehnědně, začátek v 10.00 hodin.
8. 7. Prokopská pouť ve Křtěnově, dopolední jarmark, malá dechovka Temelín.
9. 7. (do 31. 8.) Zahajuje provoz KLAS pro letní tábor. Informace a přihlášky ke
stažení na https://www.domovy-klas.cz/temelin/horni-rychle-odkazy/planujeme/
Tábor je vhodný i pro děti předškolního věku, provozní doba 8.00 – 17.00 hodin.
14. 7. Sbor dobrovolných hasičů Zvěrkovice pořádá noční hasičskou soutěž.
Začátek od 21.00 hodin, občerstvení zajištěno.
(není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech
KLAS, Temelín 15 nebo na adrese: https://www.domovy-klas.cz)

SPORT…
Mužstvo TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ v posledním domácím zápase
deklasovalo Hrdějovice „B“ vysoko 9 : 1 a v závěrečném soutěžním utkání
sezóny vyloupilo Hlubokou nad Vltavou „B“, odkud si přivezlo výhru 3 : 2.
V závěrečné tabulce 2017/2018
tak patří temelínským 4. místo.
Mládež už také ukončila soutěžní
sezónu, představí se však ještě
na prvním ročníku turnaje
mládeže ve fotbalu na počest
letos zesnulého Pavla
Novotného. A tak budeme
fotbalovým nadějím věnovat více
místa v našem příštím vydání.
Přijďte fandit!
(zdroje: https://www.slavojtemelin.cz,
http://fotbalunas.cz)

ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň. Vítáme Vaše náměty a připomínky, především však fotografie a jakékoli další materiály
vztahující se k obci a činnosti místních spolků, 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

