nezávislý občasník temelínský

ročník IV.

vychází 31. července 2019
ÚVODEM… připomínáme pesimistickým školákům, že už mají za sebou polovinu prázdnin, těm optimistickým pak
s radostí sdělujeme, že před sebou mají ještě celý měsíc volna. 
V Temelíně byly, jsou a doufáme, že i nadále budou provozovány různé druhy živností. Namátkou si připomeňme
z roku 1915 například koláře Josefa Švehlu a Josefa Vrbu, kováře Františka Smolu a Františka Nováka, kramáře Josefa
Špatného, krejčí Marii Lukšíkovou a Františka Brůžka, obuvníky Bartušku a Stýbla a v neposlední řadě hostinské
Františka Našince, Matěje Parýzka, Václava Petříka a na Kalištích Františka Pilečka.
A co pekař? Nechybí vám v přehledu z tohoto období pekař? Chybí, ale ten chyběl ve většině vsí. V té době si lidé ve
vsích, obcích a osadách totiž pekli chléb doma a pekařská živnost měla své uplatnění spíše ve městech.
V Temelíně se objevil pekař na jaře v roce 1929. Byl jím Josef Pivoňka z Českých Budějovic. Od řezníka Jana Vandy
koupil chalupu čp. 91, která byla zároveň jednou z temelínských hospod (viz výše Matěj Parýzek) a zřídil v ní
pekařskou pec. Osmnáctého května téhož roku už pekl chléb a housky. V zájmu šíření distribuce svých výrobků a s ní
související potřeby dopravy Pivoňka zavrhl koně, protože mu přišel tento způsob dopravy příliš drahý, a pořídil si
v březnu 1930 automobil - první v Temelíně. S ním rozvážel pečivo po okolí, než zjistil, že je provoz automobilu také
nákladný. Tak začal rozvážet se psy. Poslední zmínka o pekaři Pivoňkovi je z 30. listopadu 1930, kdy rozkopal pec,
železné části prodal a odešel do
Dům s číslem popisným 91 „V hospůdce“, zde již s vývěsním štítem družstva ROVNOST.
pekárny Býčkova mlýna v Týně nad
Vltavou. Pekař tvrdil, že se
v Temelíně nemůže uživit, lidé ho
zase obviňovali z toho, že peče
chléb z nekvalitního těsta…hlavním
důvodem byla ale zřejmě pekařova
vysoká zadluženost.
Druhým temelínským pekařem byl
Josef Tourek z Krče. Stejnou chalupu
(čp. 91) koupil od řezníka Ondřeje
Huleje v roce 1936. (Kronikář
poznamenává, že je: „…tento dům
pro podnikání asi zakletý, ztroskotali
tu již 2 hostinští, 3 řezníci a
jmenovaný Pivoňka…“) Tourek opět
vystavěl pekařskou pec a 20. července 1936 zde začal péct chléb. Pekl pouze chléb, který prodával kilogram za dvě
koruny, a za pečení chleba inkasoval 1,20-Kč. Životní pouť Josefa Tourka se uzavřela v únoru 1944.
Třetím temelínským pekařem se stal Karel Hovorka, který se 24. června 1944 přiženil k Tourkově dceři Bohumile.
Hovorka odhlásil hostinskou živnost a v čp. 91 provozoval jen pekařství. Poválečná doba však podnikání příliš nepřála.
V březnu 1950 si Hovorka stěžoval na neúnosné zdražení mouky, aby mu pak v květnu byly příděly této suroviny
zcela zastaveny. Jakmile však pekař projevil zájem o začlenění do družstva „ROVNOST“, byly mu příděly ihned zase
obnoveny. Karel Hovorka tak byl do 13. června 1950, kdy byl donucen zamířit pod křídla družstva „ROVNOST“,
posledním samostatným temelínským pekařem – živnostníkem.
(zdroj: Pamětní kniha obce Temelín 1927 - 1936, II. pamětní kniha obce Temelína 1937 - 1944, IV. pamětní kniha obce Temelína 1948 – 1952,
Rodový katastr obce Temelína, Jan Petřík, Chytilův úplný adresář království Českého, Alois Chytil, 1915, foto: obec Temelín)

POZVÁNKA…
7. 8. BOBULOBRANÍ, začátek v 10:00 hodin - den otevřených dveří ve „Dvorci“, „Vývařovně“ i v sadu při příležitosti
oslav 10. výročí Domovů Klas, soutěž o nejlepší produkt z bobulí, odměnou praktický dárek.
12. 8. – 23. 8. Letní příměstský tábor v Domovech Klas – Z pohádky do pohádky.
31. 8. – Domovy Klas pořádají ve spolupráci s SDH Temelín tradiční Pohádkový les.
12. 9. Jóga pro seniory, tělocvična.
(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…
Vítěz okresního přeboru 2018/2019 TJ
Slavoj Temelín/Olešník „B“ zůstal i
v následující sezóně v této soutěži a
zahájí ji 18. srpna od 15:00 hodin na
domácím trávníku v Temelíně proti SK
Dobrá Voda. V dalším utkání pak zavítají
temelínští 24. srpna do Borovan a
prvního září přivítají TJ Slavoj Srubec.
První „podzimní“ mistrovská utkání
sehrají i mládežnické týmy Slavoje
Temelín. Mladší přípravka začíná 27.
srpna v 17:30 hodin v Temelíně proti
Dolnímu Bukovsku, mladší žáci B, sk. C
v rámci OS hostí 27. 8. od 17:15 hodin
Dříteň a mladší žáci svůj první zápas
Mladší přípravka s trenérem M. Beránkem na MEMORIÁLU PAVLA NOVOTNÉHO.
nové sezóny okresního přeboru sk. A
odehrají také v Temelíně, kde 28. srpna od 17:00 hodin vyzvou Hrdějovice. Přijďte fandit!
(zdroj: https://fotbalunas.cz, https://www.fotbal.cz)

I v měsíci srpnu budou po vltavotýnské trati jezdit sobotní výletní vlaky. Aktuální jízdní řád společnosti KPT RAIL,
s. r. o. přikládáme níže. Bližší a aktuální informace na stránkách www.kptrail.cz.

ZÁVĚREM… Děkujeme, že nás čtete. Uvítáme jakékoli materiály vztahující se k Temelínu a blízkému okolí.
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. Všechny údaje zveřejněné v tomto listu jsou navzdory našemu
nejlepšímu snažení bez záruky. List je soukromým elektronickým médiem, za jeho případnou tištěnou distribuci nenese autor žádnou odpovědnost. Patriot
a jeho části je možno bezplatně dále šířit - což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům a darům . V každém případě za
přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz. Vychází tak nějak občas, ale většinou pravidelně nepravidelně.

