ročník IV.

nezávislý občasník
ÚVODEM… Stačí letmý pohled z okna na prosluněné dny a kapalinu v trubici teploměru, která pravidelně atakuje
hranici 10°C a tváří se při tom, že to tak má být. Zbytky sněhu se ztrácí doslova před očima a všichni sněhuláci už
zřejmě odletěli do studených krajin. Zdá se, že jaro už je zcela připravené převzít žezlo od zimy. My však nic
nepodceníme a odpoledne si ještě určitě zatopíme. A při pohledu do plamenů (kdo nemá, zapálí si aspoň svíčku!) si
povíme něco málo o temelínských požárech a počátcích hasičského sboru. 
Mezi první zdroje s informacemi o požárech se určitě řadí berní rula z roku 1654. Zemští berníci (daňoví úředníci) je
tam zapisovali kvůli daním. Pohořelí tak mohli být na nějaký čas osvobozeni od daní, mohli čerpat výhody v podobě
například zlevněného nákupu dřeva nebo jeho daru od vrchnosti. V roce 1848 převzal vybírání daní stát a lesy
většinou zůstaly vrchnostem. Začalo se s pojišťováním proti požáru. Stavebním materiálem se stal kámen a cihly,
později byly i došky vyměněny za tvrdou krytinu.
I venkov pochopitelně uznával důležitost ochrany
proti požáru a tak vznikaly na základě dobrovolnosti
hasičské sbory. V osmdesátých letech 19. století se
stala řada požárů v Temelíně varováním a jedním ze
zásadních podnětů k založení hasičského sboru.
28. listopadu 1883 hořelo v čp. 24 u starosty obce
Matěje Petříka, shořela střecha nad chlévem,
komorou a sklepem. Říkalo se, že oheň vznikl od
neopatrně rozpouštěného másla, které se vzňalo.
Majitel byl pojištěn, pojistka ve výši 248 zlatých
vyplacena. Hmotně navíc vypomohli i sousedé a
neznašovský velkostatek.
31. října 1886 vypukl oheň v čp. 9 u Jana Cinkla, shořela celá usedlost a z vedlejšího čp. 10 stodola, komora a chlívek.
I on obdržel pojistné, které však zdaleka nepokrylo škodu způsobenou požárem.
8. listopadu 1886 hořela panská stodola v čp. 15, shořela celá včetně zásob obilí, oheň se naštěstí nerozšířil.
25. listopadu 1886 začalo hořet při sušení chleba v peci v čp. 25, požár byl naštěstí rychle uhašen.
6. listopadu 1887 shořela stodola Václava Petříka čp. 17, požár byl zřejmě úmyslně založen, nic se však neprokázalo.
15. srpna 1891 vyhořela čp. 14a, 14b, 14c, 69 a
29. Požár si vybral nejvyšší daň v podobě nezletilé
A. V., která zde byla na návštěvě.
1. června 1895 shořela došková střecha nad
lochem v čp. 18. (9. 7. 1936 v tomto čp. po úderu
blesku zcela vyhořely stáje, kůlna, komora a
chlívek, škoda činila 8.000,-Kčs).
17. října 1897 pohltil požár v čp. 17 u Václava
Petříka stodolu i se zásobami a obytné stavení.
Tato událost už byla dostatečným impulsem
k tomu, aby obec Temelín zakoupila od
smíchovské firmy R. A. Smekal čtyřkolovou
kyvadlovou stříkačku na ruční čerpání a koňský
potah za 930 zlatých. 20. listopadu 1897 byla stříkačka vyzkoušena a předána obci. 27. listopadu téhož roku byl
hasičský sbor povolen a 19. února 1898 byl na obecním úřadě v Temelíně hasičský sbor oficiálně ustaven.

Jeho starostou byl zvolen nájemce dvora Václav Lopata, velitelem hostinský František Našinec, jednatelem učitel
Josef Dostál, pokladníkem řídící učitel Jan Melmer, zástupcem velitele Jan Srbený a členem výboru Václav Petřík.
Sbor ještě téhož roku zasahoval u požárů v Bohunicích, Strachovicích a na Vysokém Hrádku.
6. srpna 1905 se v Temelíně konal župní hasičský sjezd za účasti devíti sborů se 142 členy. Temelínská stříkačka byla
posvěcena, kmotrou jí byla Klára Šobrová, která věnovala 100,-K ve zlatě. Hasiči převzali nové skladiště pro hasičské
náčiní v ceně 718,-K. Sbor čítal 22 členů činných a 18 přispívajících. Činní členové byli osvobozeni od příspěvků,
museli si ale sami na své náklady pořizovat plátěný oděv a dát si šít vycházkový oděv z látky objednané sborem.
Přispívající členové platili 1,20 zl. Za to mohli využít snížené vstupné na akce sboru, kterých nebylo málo, protože se
hasiči od samého počátku svého působení aktivně účastnili společenského a kulturního dění v obci.
Motorová stříkačka se stala platným členem temelínského hasičského sboru v roce 1935.
(zdroj: archiv obce Temelín, Pamětní kniha obce Velký Temelín 1883 – 1940, foto: svěcení motorové stříkačky 1935, archiv obce)

POZVÁNKA…
20. 2. Zájezd do Českých Budějovic na tradiční
výstavu orchidejí, bromélií, sukulentů, jiných
exotických rostlin a hmyzu. Odjezd autobusem
v 6:48 hodin.
21. 2. Jóga pro seniory, tělocvična, 9:00 hodin.
23. 2. ZŠ a MŠ Temelín zvou na dětský
maškarní rej v sále Temelínské hospody,
začátek v 14:00 hodin, dospělí vstup 50,-Kč,
děti 10,-Kč, masky samozřejmě vstup zdarma.
28. 2. Jóga pro seniory, tělocvična, 9:00 hodin.
2. 3. Hasiči a vodáci z Temelína pořádají
jubilejní 20. ročník temelínského masopustu,
tentokrát s podtitulem „Zlatý slavík aneb
temelínská kachna“. Veselice bude tradičně
zahájena symbolickým předáním klíče od obce
starostou v 9:15 hodin, od 20:00 hodin pokračuje rej v sále temelínské hospody. Vstupné 100,-Kč, masky zdarma.
7. 3. Jóga pro seniory, tělocvična, 9:00 hodin. (KLAS)
12. 3. Zážitkový seminář na téma „Psychologie v každodenním životě seniora“, Domovy KLAS, 9:00 - 12:00 hodin.
13. 3. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, komediálně laděná rodinná detektivka „Ten, kdo tě miloval“ (2018). Kino
Sokolovna, vstupné 60,-Kč, odjezd autobusem v 8:59 hodin.
14. 3. Jóga pro seniory, tělocvična, 9:00 hodin. (KLAS)
16. 3. SDH Temelín pořádá hasičský bál, začátek ve 20:00 hodin, hraje Vouz band, vstupné 100,-Kč.
19. 3. Sousedské posezení v Temelínské hospodě, začátek v 18:00 hodin. (KLAS)
(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…
Týnská zimní halová liga se uzavře pro družstva mladších žáků posledním kolem až 23. února. Fotbalisté
temelínského Slavoje v první nadstavbové části podlehli Dřítni 1 : 2, FK Vodňany 2 : 4, Bechyni 3 : 4 a porazili TJ LOKO
ČB 4 : 0. V závěrečné části turnaje čekají temelínské stejní soupeři.
Starší přípravka podlehla vltavotýnské Olympii 0 : 2, porazila FK Protivín 2 : 1, FK Vodňany „B“ 3 : 1 a podlehla FK
Meteor Tábor 1 : 4. V celkovém hodnocení tohoto turnaje tak starší přípravka TJ Slavoj Temelín obsadila 8. místo.
Také mladší přípravka už se s turnajem rozloučila, v závěrečné tabulce obsadila 10. místo.
Muži TJ Slavoj Temelín / Olešník „B“ zahajují jarní sezónu 24. března, kdy jako vedoucí celek soutěže přivítají na
domácím trávníku od 15:00 hodin v ostře sledovaném souboji druhý tým soutěže - Srubec.
Soutěžní zápasy žákovských celků začínají v dubnu.
(zdroj: https://olympietyn.webnode.cz)

ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň. 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.

