ročník IV.

nezávislý občasník
ÚVODEM… prvního letošního vydání Vám chceme poděkovat, že jste to s námi vydrželi už celé tři roky. Pokud
dobře počítám, za nějakých 96 let budeme slavit jubilejní stý ročník našeho plátku. Zatím tedy na rok 2115 nic
velkého neplánujeme, ale pokud proběhne nějaká ta oslava, rádi Vás na ní uvidíme. V každém případě přesný termín
během následujících několika málo desítek let upřesníme. A to už stojí za to nás číst! 
K Temelínu patří nejen osada Kaliště a Shon, ale pod temelínskými popisnými čísly 27 a 28 se nachází i samota…? Tak
kdo to ví, takhle z hlavy?  Výborně, téměř všichni! A jaký je správný název? Rozov, Rozovy, Rozova, Rozová, Rosthof
či Rosshof? Všechny tyto názvy se objevují ve spojitosti s tímto místem v různých historických pramenech. Původní
pojmenování pochází patrně z německého Roßhof či Rosthof, my se však budeme držet v současnosti
nejpoužívanějšího označení Rozovy. (Můžete, a zcela oprávněně, namítnout, že k Rozovům patří ještě samota s čp.
19. To je samozřejmě pravda, nicméně číslem popisným již spadá pod Lhotu pod Horami.)
Samota s čísly popisnými 27 a 28 na Rozovech je vlastně bývalou panskou (hraběcí) hajnicí a myslivnou. Byla vlastně
takovou bránou do panských lesů. Nebo spíše závorou. Ve 40. letech 19. století měl neznašovský velkostatek
rozdělen své lesy do dvou revírů – Albrechtického (cca 789 ha) a Rozovského s 306 hektary lesa.
Co se týká myslivosti, v roce 1930 se celková honitba velkostatku dělila mezi Albrechtice (619 ha), Neznašov (139 ha)
a Rozovy s 330 hektary.
Hraběcí hajnice (čp. 27) sloužila původně jako obydlí panských ovčáků a pastýřů. Od 18. století se zde připomíná
ovčák z Březí Matouš Fritz, pastýř Václav Friš, ovčáci Jakub a Matěj Friš, Matěj Rataj z Temelína a pastýř Matěj Zenkl.
Dále pak polní mistr, ovčí spolumistr a následně šafář v neznašovském dvoře Václav Friš, vrchnostenský ovčák Václav
Kovařík z Temelína, košíkář Prokop Novotný, Martin Hájek, Vojtěch Hasil, tesař Antonín Kovařík z Temelína a Antonín
Sýkora. Bydleli zde pochopitelně i hajní - Jan Pletka, Jan Polanský, Josef Chaloupka či Jan Melounek. V roce 1937 byla
hajnice i s 3 hektary pozemků prodána Františku Vališovi, hajnému z Bohunic. Vališ byl posledním hraběcím hajným,
po znárodnění přešel ke státním lesům.
Číslo popisné 28 patří bývalé
hraběcí myslivně. Historické
dokumenty sem přiřazují
myslivce Mikoláše Dvořáka,
myslivce v Temelíně Matěje
Proška, myslivce na
Rozovech Tomáše Dvořáka
(který se zde stal
čtyřnásobným otcem),
myslivce Jana Pelikána,
myslivce z Rozov Vojtěcha
Kříže, Jana Veselého,
Prokopa Pelikána, revírníka
z Rozov Jana Pelikána,
myslivce z Rozov Františka
Kaisera, myslivce Josefa
Urbány z Albrechtic,
hraběcího revírníka z Rozov Fridricha (Bedřicha) Urbány, Karla Červinku, Františka Sušera a lesmistry Rudolfa
Schwettera a Františka Hofrichtera.

Mezi hajnými se objevují: hajný v Rosthofu Václav Taška, Jakub, Vojtěch, Prokop a Jan Vrbovi, Josef Bečvář, hajný
z Rozov Matěj Koželuh, Vojtěch Koželuh a panský hajný z Temelína Matěj Holub. V roce 1938 koupil myslivnu a
pozemky o výměře přes 9 hektarů (včetně lesa) Ing. Rudolf Pisinger ze Všemyslic.
Od září 2006 zde působí záchranná stanice zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou „Zvíře v nouzi“ (jinak také
Centrum ochrany fauny Jihočeského kraje).
(zdroj: Jan Petřík – Rodopisný katastr obce Temelína, SOA Třeboň – Velkostatek Neznašov 1764 – 1945, foto: archiv obce)

POZVÁNKA…
20. 1 – 3. 3. Domovy Klas připravují zájezd do Tábora na výstavu
„Hvězdy stříbrného plátna“. Pojeďte se prostřednictvím táborské
městské galerie vrátit zpět do 20. – 40. let československého filmu.
26. 1. V Temelíně se uskuteční 2. ročník Sousedského plesu, začátek ve
20:00 hodin, hraje Vouzband.
4. – 8. 2. Po dobu jarních prázdnin je dětem plně k dispozici klub plný
her, soutěží a zábavy (Klas).
15. – 24. 2. Plánován zájezd do Českých Budějovic na tradiční výstavu
orchidejí, bromélií, sukulentů, jiných exotických rostlin a hmyzu. Blíže
v Domovech Klas.
19. 2. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, český film „Chvilky“ (2018)
s Jenovéfou Bokovou v hlavní roli. Kino Sokolovna, vstupné 60,-Kč.
19. 2. Přednáška PhDr. Jana Bartušky o historii naší obce, začátek
v 15:00 hodin v Klasu. V případě příznivého počasí se část výkladu uskuteční formou názorné procházky mezi
temelínskými domy.
(Není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy Klas. Bližší a konkrétnější informace získáte u zaměstnanců Domovů Klas, na nástěnce
v Domovech Klas na adrese Temelín 15, na jejich FB profilu či na adrese: https://www.domovy-klas.cz.)

SPORT…
V Týně nad Vltavou vrcholí fotbalová Týnská zimní halová liga, které se tradičně účastní i žákovská družstva TJ Slavoj
Temelín. V rámci tohoto turnaje měří své síly i s týmy z jiných soutěží, a i když jsou výsledky jejich utkání jistě
důležité, stále se jedná především o přípravu na jarní sezónu.
Mladší žáci temelínského Slavoje ve druhém kole porazili vltavotýnskou Olympii 3 : 1, těsně podlehli týmu FK
Vodňany 4 : 5 a nestačili na TJ LOKO České Budějovice poměrem 2 : 6.
Starší přípravka už uzavřela základní část, a to vítězstvím nad TJ LOKO Veselí nad Lužnicí 4 : 3 (branky za Temelín:
Veverka, Marek, Tománek, Maňhal) a porážkou od FK Vodňany „A“ 1 : 2 (Navrátil) a Olympie Týn nad Vltavou 0 : 3.
V této části turnaje nasbírali temelínští 13 bodů (stejně jako Dříteň a Týn nad Vltavou), ale díky minitabulce
vzájemných zápasů postoupila z tohoto tria do finálového kola Dříteň. Hráči Temelína tak budou hrát ve skupině
o 6. – 10. místo, kde se utkají právě s FK Olympie Týn nad Vltavou, FK Vodňany „B“, FK Meteor Tábor a FK Protivín.
Mladší přípravka ve třetím kole porazila FC Písek 3 : 2, podlehla TJ SOKOL Bavorov 0 : 2 a s FK Olympie Týn nad
Vltavou se rozešla smírně 2 : 2. V tabulce po základní části TJ Slavoj Temelín obsadil 7. místo s 13 body a
v nadstavbové části se ve skupině o 6. – 10. místo utká s Bavorovem, Lomnicí, Protivínem a Hradištěm „B“.
Nezahálí ani tým mužů Slavoje Temelín/Olešník „B“, který zahájil přípravu na „umělce“ v Protivíně.
(zdroj: https://olympietyn.webnode.cz)

ZÁVĚREM…
Pokud ještě nejste vlastníky TEMELÍNSKÉHO KALENDÁŘE pro rok
2019, máte stále možnost zakoupit si jej na OÚ Temelín nebo
v Domovech Klas Temelín. Týdenní stolní kalendář nabízí fotografie
shodných míst v rozmezí téměř sedmdesáti let. Temelín, Shon a
Kaliště. A to vše za pouhých 50,-Kč.
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, kterých si velmi vážíme.
Nadále vítáme Vaše fotografie, plakáty, pozvánky a jakékoli další
materiály vztahující se k Temelínu a blízkému okolí, které nám
můžete předat osobně, zaslat e-mailem, nebo zanechat po dohodě
v Domovech Klas v Temelíně. Všechny tyto materiály Vám
samozřejmě v pořádku a nepoškozené vrátíme.
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. Soukromé elektronické médium.

