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MASOPUST BYL!

ZVÍŘÁTKA A ROZOVŠTÍ
PRVNÍ KNIHOBUDKA
SLOVO STAROSTY
NAŠE HOSPODY
PŘEDSTAVUJEME KNÍN
ŠKOLA, ŠKOLKA
PŘED SEDMDESÁTI LETY
NÁRODY OSLAVILY MASOPUST V TEMELÍNĚ
ČERVENÝ KOHOUT NEMÁ ŠANCI
KACHNY A KŘÍŽOVKY

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané!
Koncem letošního února jsem
velmi uvítal zrušení části opatření
k nemoci Covid-19. Díky tomu jsme
mohli jako první akci v obci uspořádat
masopustní průvod. Nechyběl ani
večerní rej masek v hospodě na sále,
a to po roční odmlce. Myslím, že
celá sobota 26. února byla zábavná
a velmi přátelská. Byla to taková
symbolická tečka za čtyřiadvacet
měsíců dlouhou covidovou situací.
Nyní naše srdce zasáhla nová
tragická událost – válka na Ukrajině.
Nikdy jsem si nepomyslel, že moje
generace něco takového zažije.
Určitě mi nepřísluší se k této, velmi
bolestivé, situaci obšírně vyjadřovat,
mohu však jen doufat, že zvítězí
rozum a snad se vrátíme brzy k normálnímu životu bez strachu z nákazy nebo válečného konfliktu.
Pomalu se nám začínají rozjíždět
další akce, které dostávají podporu
z Oranžového roku Nadace ČEZ. Na
květen již nyní připravujeme tradiční
setkání seniorů na sále v Temelínské
hospodě.
Dovolte mi, abych vám všem
popřál klid, mír a pevnou mysl v této
neklidné době.
Josef Váca, starosta obce Temelín

ZVÍŘÁTKA A ROZOVŠTÍ
Ne, nejedná se o chybný přepis názvu pohádky Zvířátka a Petrovští, i když
také zde se potkává člověk se zvířaty. A to v tom nejlepším slova smyslu! Bývalá
hraběcí myslivna na Rozovech je již více než 15 let sídlem Centra ochrany fauny
Jihočeského kraje, které spadá pod zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou.
O jeho funkci, provozu a obyvatelích jsme si povídali s tím nejpovolanějším,
panem PETREM SKÁLOU.
Pro koho je tato stanice určena a od kdy je v provozu?
Tato záchranná stanice funguje od roku 2006 a je určena primárně pro volně
žijící živočichy. Mohou se u nás ale objevit také jiná zvířata, např. zabavená
z důvodu pašeráctví, nelegálního chovu, chovu bez patřičných povolení, atd.
Proto jsme na žádost ministerstva vybudovali šelminec. Nyní jsme tak schopni
přijmout vše, a to od obojživelníků, až třeba po losy, medvědy nebo tygry. Před
zahájením provozu na Rozovech fungovala záchranná stanice přímo v areálu
hlubocké zoo, nicméně tam byly omezené prostory, takže ani ten provoz záchranné stanice nemohl být takový, jako je teď a tady.
Je objekt dostatečně zabezpečený?
Pochopitelně, včetně kamerového systému. Jak proti úniku zvířat z této
stanice, tak proti vniknutí nepovolaných osob. K pokusům o vypuštění zvířat ze
strany nějakých rádoby-aktivistů už tady v minulosti došlo. Oni si neuvědomují,
že 90 % zvířat z těchto stanic by při náhlém vypuštění do přírody zahynulo.
Jak je to s vracením zvířat od vás zpátky do přírody?
Pokud se podaří tyto zvířecí pacienty zdárně vyléčit, uzdravit, což je asi 60
až 65 %, vracíme je samozřejmě zpátky do volné přírody. Nějakou částí jsou,
bohužel, úhyny – nejčastěji po poranění elektřinou a vlivem dopravy. A pak
nám zůstávají trvalé hendikepy, které se snažíme párovat. Pokud vyvedou
mláďata, ty pak vracíme po náležité přípravě do přírody. Je to takový koloběh.
Pro přípravu dravců před vypuštěním do volné přírody tady máme rozletovou
voliéru, tady mají možnost se rozlétat, nabrat sílu a dostat se do potřebné kondice.
Máme-li v péči třeba malé veverky, před vypuštěním jsou umístěny ve voliéře,
aby si v maximální možné míře odvykly na kontakt s člověkem. Ten návrat
je pak bez problémů. Každý rok vypouštíme pravidelně kolem 25 poštolek
a dalších dravců, desítky sov, veverek, ptáčat.
Máte zde nějaká zvířata na sezónní zimní pobyt?
Jsou tady ropuchy krátkonohé, ropuchy zelené, ale ty teď spí. Také tady máme
ježky, ti už se začínají probouzet. Na podzim neměli dostatečnou hmotnost
a zimu ve volné přírodě by nepřežili.

Léčba zvířat probíhá zde?
Ne. My jsme záchranná stanice zoologické zahrady
Hluboká nad Vltavou, takže léčba a veterinární zákroky
probíhají tam. V akutních případech nám pomáhá například
i MVDr. Klára Součková v Týně, odkud jsou pak zvířata po
prvotním nezbytném ošetření odvezena na Hlubokou. Tam
mají potřebnou péči a jsou pod stálým dohledem. A až na
takovou tu rehabilitaci putují sem k nám. Ale využíváme
samozřejmě i služeb dalších veterinárních lékařů, s ohledem
na aktuální možnosti, oblast, a nezbytné ošetření.
Jaká je působnost této záchranné stanice, kde všude
zasahujete či můžete zasáhnout? Existuje nějaké členění,
přidělené území?
Patříme do národní sítě záchranných stanic a na starost
máme tři okresy – budějovický, jindřichohradecký a českokrumlovský. Další stanice je nejblíže v Makově u Písku,
tam spadá Strakonicko, Písecko, pod Vimperk patří Národní
park Šumava a Prachaticko, atd. Všechny stanice mezi sebou
úzce spolupracují, aby pracovaly co nejefektivněji. V hlavní
sezóně, která začíná právě teď, najezdím za záchranou zvířat
měsíčně i 4.500 km.
Kolik tady bydlí zvířat?
Stabilně je to tak kolem padesáti, ale v sezóně ten stav
bývá dvojnásobný. V zoo momentálně budujeme nový
sovinec, a tak tady v tuto chvíli máme třeba puštíky nebo
sovici sněžnou. Dále je zde na důchod třeba párek rysů, párek
jeřába popelavého nebo hendikepovaný pár čápů černých.
Ti mají deformované zobáky, takže vyžadují specifický
způsob krmení, v přírodě by se nedokázali uživit a uhynuli
by. Pravidelně nám tady vyvádějí mláďata, nicméně je kvůli
svému postižení nedokáží nakrmit. Mláďata se tedy odebírají
a já je odchovávám „ručně“. Pak tady máme stádečko
holandských zakrslých koz, ty k nám jezdí z hlubocké zoo
na takový wellness pobyt. Koza je kontaktní zvíře, v zoo je
neustále v přímém kontaktu s lidmi, je překrmována atd.
Proto je stádo rozděleno na dvě skupiny, které se každého
cca půl roku střídají. Hlubocké kozy přijedou na zotavenou
k nám a ty odpočinuté jedou od nás do zoo.
Jinak každý rok přijímáme v průměru kolem 800 zvířat.
Jak často vyjíždíte k záchraně a pomoci?
V zimě je to tak dvakrát do týdne, ale záleží na tom,
jaká ta zima je. Letošní zimu mají zvířata dostatek potravy
a přístupu k ní, když je ale hodně sněhu, jezdím často ke
zvířatům vysíleným a zesláblým. S příchodem jara a rozenými mláďaty pak řeším kolem 30 případů denně.
Někteří lidé si myslí, že fungujeme jako lidská záchranka
a přijedeme k nim do 15 minut. Tak to ale vzhledem k rozloze
spravovaného území není. Musíme se také řídit naléhavostí

jednotlivých případů. Pokud někdo sebere malého zdravého
zajíčka, kterého matka běžně krmí 2 až 3x denně, pak mu
nehrozí nebezpečí, když přijedu o chvilku později, mám-li
současně jiný, vážnější případ. Jedná-li se například o malé,
holé veverky, pro ty musím přednostně, ty je nutno krmit
každé dvě hodiny. Ve dne v noci.
V tomto ohledu jsou výhodou současné mobilní telefony,
kdy mi nálezce snadno ke slovnímu popisu pošle i aktuální
fotografii zvířete, které potřebuje pomoc.
A jaká zvířata si vozíte z výjezdů nejčastěji?
Přes zimu jsou to především dravci, většinou úrazy,
káňata a poštolky, ale i sovy, na jaře zajíčci a srnčata, v létě
labutě, na podzim ježci.
Jaká je obecně současnost těchto záchranných stanic?
Neustále se hovoří o ochraně přírody, ale finance od státu
na provoz těchto zařízení jsou rok od roku nižší. V loňském
roce se některé stanice dostaly na pokraj krachu, v některých
pracují lidé za polovinu platu. Mnoho stanic sponzorují
města a další subjekty. U nás máme tu výhodu, že patříme
k hlubocké zoo, samostatné stanice to mají o něco složitější.
Stačí se podívat na aktuální ceny pohonných hmot, energií,
materiálů pro stavbu či nezbytnou údržbu, ceny barev,
veterinární péče, atd.
Kdy u nás začaly záchranné stanice vznikat?
První z těchto stanic je v provozu od roku 1983
v Bartošovicích na Moravě. Slouží jako nemocnice pro
divoká zvířata a byla prvním zařízením tohoto druhu ve
střední Evropě. V tomto ohledu péče o zvířata jsme v Evropě
stále nejlepší, máme nejdokonalejší systém. Od nás ho
převzali na Slovensku, kde ještě donedávna byla pouze jedna
záchranná stanice, nyní je jich tam asi pět. Záchranné stanice
stejného či podobného typu ve formě nadací, soukromých
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pokračování ze třetí strany

Spolupracujeme i s hasiči, vodní záchrannou službou
a policií, někdy potřebujeme my je, jindy oni nás.
Máte také čas na nějaké své vlastní domácí mazlíčky?
Ano, mám psy – dva briardy a jorkšíra, a tuhle Micku.
(Pozn. red.: černá kočka, která nás po celou dobu rozhovoru
doprovází areálem ZS.)
Jaké nejzajímavější zvíře jste odchytával?
U Poněšic jsem odchytával dikobraza, který tady potom
i nějaký den bydlel. Jinak třeba klokana, nosála, pštrosy,
hady (z 99 % se jedná o užovky), ale to už dnes není taková
exotika, jako byl ten dikobraz.

QUO VADIS NAŠE HOSPODY A HOSPŮDKY
Pokud nepočítáme sezónní nebo
nárazové občerstvovací stanice v katastru naší obce, máme celkem čtyři.
Temelínskou hospodu, Sedleckou hospodu, hostinec ve Zvěrkovicích a také
hospodu ve Lhotě pod Horami.
V současné době fungují jen ty
nejmenší dvě – Sedlecká a Zvěrkovická.

pouze vítr již téměř tři měsíce. A vypadá
to, že se to v brzké době nezmění. Obec
se snaží sehnat dobrého hospodského
a již se přihlásilo i několik zájemců
a probíhá seznamování obou stran.
Výsledky jednání jsou v době uzávěrky
neznámé. Přesto se mohou hlásit další.

Krásná a stylová hospoda se sálem v Sedlci

Máte při odchytu ze zvířete respekt?
stanic apod. existují i v jiných státech, ale nemají, tak jako
my, pokryté celé území. Spolupracujeme i se zahraničními
stanicemi, například s Národním parkem Bavorský les, kde
provozují rysí školku. Tam mají díky obrovským plochám
možnost naučit odchované rysy životu ve volné přírodě.
Obecně je v naší Národní síti záchranných stanic registrováno 34 zařízení.
Vyjíždíte ke všem telefonickým hlášením?
Vyjíždím asi tak k desetině, u těch ostatních postačí
telefonická konzultace. Lidé chtějí odchytit vlaštovku, která
jim vlétla oknem do bytu, pavouka, který vlezl do řídítek
koloběžky… Hlavně v městech jsou lidé dnes odtrženi od
přírody, znají ji jen z televize. Detailně tak znají africkou
faunu, ale za hranicemi města je pak překvapí ta česká.
Vyjížděl jsem na sídliště do Týna nad Vltavou, kde byl
hlášený poraněný dravec, který nemůže vzlétnout. Z dravce
se vyklubal zdravý holub, který vzlétnout mohl, ale nechtěl,
protože mu tam někdo pravidelně dával do misek vodu
a žrádlo.
V listopadu volala paní od Nežárky, že je na řece mezi
kachnami indický běžec, ať s ním něco udělám, aby nezmrzl.
Ptal jsem se, proč by měl zmrznout? „No vždyť je z Indie“,
pravila paní.
U telefonátů v poslední době stoupá arogance a agresivita
lidí, což je smutné, protože v nich nejde ani o mě, ani o ně,
ale o to zvíře, které potřebuje pomoc.

Vždycky. Stačí jedna chyba a bolí to. U dravců, u sov,
u všeho. Je třeba ta zvířata dostatečně znát, předvídat
jejich chování, reflexy a podle toho se přizpůsobit. Pořád
se vzdělávám, učím. Vědecké studie, semináře, porady,
s ošetřovateli ze zoo si mezi sebou vzájemně vyměňujeme
praktické zkušenosti a poznatky.

(foto Lukáš Chytka)
Smutná cedule na temelínské hospodě

Je jaro, jak se zachovat při nálezu nějakého mláděte?
Ať je to zajíček, srnče atd., pokud nemá viditelné poranění
nebo vedle něj neleží mrtvá matka – jít pryč, hlavně nesahat,
nesbírat. V případě poranění mi samozřejmě zavolat nebo
i poslat fotografii. Matky těchto mláďat je přicházejí pouze
nakrmit, očistit, ale jinak se zdržují někde poblíž. Většina
mláďat, která nám lidé přinesou, byla odebrána naprosto
zbytečně a tyto sirotky je pak obtížné vrátit zpět do přírody.
Navíc to i zcela zbytečně zatěžuje provoz záchranných
stanic. Vždycky je lepší nejdřív zavolat a poradit se. Z hnízd
už také vyskakují napůl opeřená ptáčata, ale ještě neumí
létat. Pokud je najdete na zemi, můžete je vzít opatrně do
ruky a vysadit na nejbližší strom nebo schovat pod keř,
rodiče už si je najdou a postarají se o ně. Při procházce
se psem ho proto mějte, prosím, v této době ve volné
přírodě na vodítku.
Je zdejší záchranná stanice otevřena pro veřejnost?
Ne, tady určitě ne. Pro veřejnost je k dispozici záchranná
stanice Makov u Písku, tam mohou jezdit i školy, školky.
Naše zoo nabízí pro školy různé vzdělávací programy
a přednášky, ale to už je otázka přímo na odpovědné
pracovníky v hlubocké zoo.

Děkujeme za rozhovor (ook, luk)
(foto 7x Ondřej Klempíř)

(foto Roman Horák)

Lhota pod Horami
Po tragických událostech, ke kterým
došlo v bytě nad lhoteckou hospodou,
byla tato uzavřena. Nyní se podařilo, po
větších administrativních peripetiích,
najít nového nájemce. Přesněji řečeno
nájemkyni. (viz další info v pravo dole)
Temelínská nálevna
Od nového roku je Temelínská hospoda uzavřena. Paní hostinská se
dohodla s obcí, že skončí a tak se stalo,
že v tomto kulturním stánku se točí

Je nutné si přiznat, že se sešlo několik
negativních faktorů, které přispívají
obecně k tomu, že se vesnické hospody
netěší přílišnému zájmu kvalitních
nájemců. Covid s gastronomickým
odvětvím notně zamával. V současné
době ránu do vazu výčepních zasadilo
skokové zvýšení ceny energií. Problémem naší temelínské hospody je
také její zastaralost. Dlouhá léta je
snaha o její rekonstrukci, bohužel ta se
nachází pouze v přípravných pracích
na projektech. Takže ještě chvíli se o ní

Nejen temelínské podzemí ožilo
Neuvěřitelně velkorysý prostor se
nachází pod Temelínskou hospodou.
Obrovské sklepy se rozprostírají pod
celým výčepem, hospodou i kuchyní.
(více v článku Chmurné časy temelínského výčepnictví na straně 9)

(roh)

NA APRÍLA
LHOTECKÁ
HOSPODA
OTEVÍRÁ

Brzy se Pod hrází znovu pípy roztočí

Petr Skála
Pochází od Třeboně, vždy měl vztah k přírodě,
k lesu, chtěl se stát hajným. Poté, co mu nevyšlo
studium na Střední lesnické škole v Písku,
absolvoval střední školu průmyslovou. Od roku 2009 dělá správce Centra ochrany fauny
na Rozovech, kde i bydlí.

Dne 1. dubna 2022 od 17:00
hodin se pro Vás znovu otevírá
lhotecká nekuřácká

CENTRUM OCHRANY FAUNY ROZOVY

Hospoda Pod hrází.

Mobil +420 602 112 143

Čeká na Vás příjemné posezení již

E-mail: skala@zoohluboka.cz

ve známém prostředí. Těšíme se na

Volejte, prosíme, pouze do 18 hodin. Pokud se
nemůžete dovolat, napište SMS nebo e-mail.
(foto Roman Horák)
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bude hovořit jako o ošklivém kačátku.
Nicméně obec nehází flintu do žita
a připravuje alespoň přechodné řešení,
které by mohlo tento sousedský ring
opět oživit. Jedná se o vybudování
sociálního zařízení z bývalého obchodu. To by umožnilo fungování sálu
a přísálí zcela samostatně. To je dobrý
plán, který stojí rozhodně za úvahu.
Přesto Obec Temelín stále hledá
solidního, schopného a ochotného
hostinského do Temelínské hospody.

Vás a věřte, že to není žádný Apríl!
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NÁRODY OSLAVILY MASOPUST V TEMELÍNĚ
Škarohlídové tvrdící, že „po pandémii už to nebude
jako dřív“ se v sobotu 26. března museli chytit za nos
a uznat, že se mýlili. Protože po roční odmlce opět
masky vyšly po své vesnické trase.
Koncem minulého roku se letošní masopust
připravoval s otazníkem, zda bude povolen. Ale jak
praví staré přísloví „připraveným štěstí přeje“, bylo
rozhodnuto, že s příznivou situací covidovou se
uskuteční. Již tenkrát si masopustní komitét v čele
s Milošem Jerhotem ani neuvědomoval, jak trefně
vybral téma – Shromáždění národů v Temelíně.
Maškary se pomalu scházely v (jinak zavřené)
Temelínské hospodě, která byla pro tento účel
svátečně otevřena. Tradiční polévka se podávala
v předsálí a postavila na nohy i některé masky, které
trénovaly již den předem. Pan starosta předal před
půl desátou symbolický klíč od obce a sud piva,
který byl záhy naražen a na káře tlačen po celou dobu procesí (s jednou výměnou za plný).
Trasa byla stejná jako v minulých letech, některé
„zastávky“ se nekonaly, jiné přibyly. Koledníci odtan-

covali obrovské množství „koleček“, škodlivé nápoje
tekly proudem, občerstvení bylo hojné a vynikající
kvality, občané se veselili. Na vše dohlížela policie
městská, i ta masopustní. Po třetí hodině odpolední
bylo po všem. Milovníci rozličného povětří si přišli
na své: několikrát pršelo, často se objevovalo slunce,
aby všechny prohřálo a v zápětí začínalo sněžit
a foukat. Prostě takové rozverné počasí, které k masopustní taškařici prostě patří.
Večerní rej v maskách byl zahájen po dvacáté
hodině. Účast na sále byla hojná, masek dostatek
a k tanci i poslechu zadula známá stolní kapela
100-ka. Vítězem se staly velmi netradiční masky –
HŘEBÍKY. Nezbývá než poděkovat všem, kteří tento
krásný svátek připravili, všem občanům, kteří se
zúčastnili, především maskám, které byly originální
i krásné. A tak nám nezbývá než doufat v pokračování
i příští rok, a že nám do rakve této tradice nezatlučou
hřebíky virové fujtajbly z Číny nebo rakety z Ruska
(jak se usnesly národové v Temelíně L.P. 2022).
Pro ty, kteří si letošní masopust chtějí připomenout,
nebo pro ty, kteří si ho nepamatují, je k dispozici na

https://panruman.rajce.idnes.cz/
Temelinsky_masopust_2022/
(roh)

(foto 7x Roman Horák)
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PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA
VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

PŘEDSTAVUJEME NAŠE OBCE – KNÍN
Z obcí a osad zaniklých v souvislosti s výstavbou
elektrárny už nám zbývá představit jen Knín.

Dne 10. února letošního roku vstoupila
v platnost obecně závazná vyhláška
stanovující jasná pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v Temelíně
a přidružených obcích, tzn. na místech
sloužících k obecnému užívání, tedy
přístupných každému bez omezení.
Stalo se tak na základě množících se
incidentů z důvodu nedisciplinovanosti
majitelů psů, která překročila únosnou
mez. Od nynějška tak je pohyb psů
možný pouze na vodítku. Bez vodítka
smí být pes veden jedině v těsné blízkosti

Název je odvozen příponou -ín ze staročeského „knieni“,
tedy dvůr poddaný kněhyni čili kněžně. Posléze se rozšířilo
i lidové pojmenování Kmín, které bylo navíc od první poloviny 17. století názvem oficiálním, a to až do 20. století, kdy
došlo k přejmenování zpět na Knín.
První písemná zmínka o Knínu pochází z roku 1367, kdy
je zmiňován Přibík z Knína, dále pak Svatomír z Knína
či Vintíř z Knína (1410). Knín byl původně drobným
vladyckým majetkem, jeho majitelé byli spřízněni s vladyky
z Březí.
V roce 1526 se stala část Knína majetkem Jana Nebřehovského, v roce 1548 je další část Knína uváděna v majetku
vlhlavské tvrze. V roce 1558 prodali Nebřehovští svoji část
Bejšovcům, sídlícím na nedaleké tvrzi Býšov.
Rozsáhlé konfiskace, převody a změny majitelů po Bílé
hoře pak v roce 1623 přihrály hlubocké panství Baltazaru de
Marradas, jehož součástí byl i Knín, v té době již asi celý.
Berní rula z roku 1654 zde uvádí osedlé Václava Kosmatu,
Ambrože Krycha a Daniela Mikšátka. Dále pak chalupníka Víta Biskupa a tři pusté grunty – Jirkovský, Blažkovský
a Šimkovský.

(luk)

CHMURNÉ ČASY TEMELÍNSKÉHO VÝČEPNICTVÍ

Roku 1850 byla obec z hlubockého panství převedena pod
správu nově zřízeného okresu Týn nad Vltavou. V roce 1869
bylo v Kníně 25 domů a v nich 191 českých obyvatel, roku
1915 celkem 176 obyvatel a v roce 1929 pak 190 obyvatel.
V roce 1915 udává Chytilův adresář v Kníně (Kmíně)
starostu Josefa Veselého, radní Jana Mikšátka a Vojtěcha
Bezpalce a výbor ve složení: Jan Lukáš, Karel Lukáš, Václav Kubeš, Václav Kvěch a Josef Jíra. Obecním sluhou byl
Tomáš Novotný. Hostinec a trafiku provozoval Josef Veselý,
kovářem byl Jakub Klimeš.
Na bojišti první světové války zůstalo z knínských šest
mužů. Josef Bezpalec, František Mikšátko, František Nečas,
Jan Lukáš, Tomáš Tupý a Josef Tupý.
V roce 1927 byl Knín elektrifikován. O rok později byla
zrušena místní dřevěná zvonice (poslední v okrese) a zvon
byl přemístěn do nové kaple sv. Václava, která byla vysvěcena 28. září. Obraz sv. Václava namaloval temelínský
rodák Tomáš Peterka.
Sbor dobrovolných hasičů v Kníně vznikl v roce 1933.
Roku 1956 bylo v Kníně založeno JZD.
Knín úředně zanikl k 31. 12. 1985. V současnosti je zachována z celé vesnice pouze kaple sv. Václava z roku 1928.

(foto 2x Ondřej Klempíř)

O 60 let později se zde připomínají jména Pavel Kužel,
Josef Mikšátko, Tomáš Bouda, Řehoř Kocmata, Matěj
Blažek, Jiřík Jirkovský, Vít Vavříkovský, Jakub Tomášek,
Jakub Pavlovský a Matěj Mlejnský. V roce 1843 bylo v Kníně zaznamenáno 24 domů a 247 obyvatel.

(ook)

Počet obyvatel a domů v Kníně
Rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 1980 1991 2001

Obyvatel

213

217

176

183

176

190

149

113

115

94

33

9

Domů

25

25

25

25

25

25

26

24

24

22

10

3

Použité zdroje: Berní rula 27, kraj Prácheňský, Dr. Antonín Haas, 1954 / Digitální archiv SOA Třeboň, Pamětní kniha obce Kmína 1924 – 1937 /
Vltavotýnsko, krajem dvou řek, Martina Sudová, 2010 / Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005, díl I., Český statistický úřad / Chytilův úplný adresář
království českého, Alois Chytil, 1915.
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doprovázející osoby, aby nedocházelo ke
střetům s ostatními obyvateli a jejich psy.
Dojde-li ke znečištění veřejného prostoru
psími exkrementy, má samozřejmě
doprovázející osoba povinnost znečištění
neprodleně odstranit. Porušení této
vyhlášky lze postihovat jako přestupek
proti veřejnému pořádku s pokutou až
10 tisíc korun.
Vzhledem k faktu, že jsou pejskaři
v naší obci osvobozeni od poplatků za psy,
je tato bezohlednost více než nevhodná.

Stalo se to zřejmě vůbec poprvé v dosavadní historii
Temelínské hospody, aby byla v tak žalostném stavu. Tedy
nejen tak dlouho zavřená, ale také tak zdevastovaná.
K tomu do značné míry přispěl každý jednotlivý nájemce,
který toto zařízení provozoval. Někdo více, jiný méně.
A pak samozřejmě společenská situace vyvolaná covidovou
pandemií, protože zablokovala a výrazně oddálila rekonstrukci plánovanou již před dvěma lety. A řekněme
si upřímně, už tehdy bylo pozdě. Jenže rekonstruovat se
nemohlo.
Když tehdejší
(foto 3x Lukáš Chytka)
hostinská paní
Marešová, která
měla hospodu
provozovat do
konce roku, po
kterém měla
ihned navázat
rekonstrukce,
ukončila činnost
o několik měsíců
dříve a ne úplně
v dobrém, obec
by bývala v tu
chvíli zahájila
rekonstrukci,
jenže projektanti
s prvními
kapénkami viru
přerušili práce
a nám zbyly jen
oči pro pláč.
Obec tím byla
postavena do
Známá ochrana proti covidu byla nutná při
mimořádně
úklidu nepořádku
nepříjemné
situace – akutně musela shánět někoho, kdo by hospodu
vedl alespoň provizorně.
Oslovený pan Rychtář o něčem takovém nechtěl ani
slyšet, ale nakonec byl udolán, na nabídku kývl a na místo
jako vedoucí dosadil svou dceru. Následný provoz ovšem
byl pouhá znouzectnost, resp. skutečně pouze z nouze, až
nakonec zahynul pod tíhou dnešní doby. V hospodě utichl
veškerý ruch a skončil život i té poslední myši.
Nastala tím však ideální příležitost k úklidu. Víme, jak obecní
hospody a prodejny fungují. Tam, kam není vidět, každý
nájemce něco odloží. Věci se kupí, hromadí se harampádí,

a jelikož nikdo po sobě při konci činnosti nevystěhuje
všechno, uklízí to obecní zaměstnanci. Nejinak tomu bylo
na půdě, v kumbálech, a zejména pak v suterénu temelínské
hospody, kde od roku 1976 fungovala tzv. „studená“, tedy
lahůdkářská
výrobna
Jednoty a mnozí žijí
v přesvědčení, že zde
chaos, jež můžete vidět
na přiložených fotkách,
nechala ona. Jak nám
ale sdělila pamětnice
a někdejší vedoucí této
výrobny – paní Sládková
z Temelína, když se
odtud výrobna v dubnu
1993 stěhovala do Týna
nad Vltavou, nezbylo
zde nic. Ten nános odpadků, starých krámů
a torz nábytku tedy začal
“Vzácnosti” v podzemí temelínské
vznikat až poté.
Nyní jsou všechny hospody
inkriminované prostory
opět prázdné, a tak jsme
se tam s paní Sládkovou
vydali na malou exkurzi,
o které vám dáme vědět
příště. Dále nezbývá
než doufat, že se
najde ještě nějaký
provizorní nájemce,
než bude možné
započít vytouženou
rekonstrukci.
Příslibem blýskání
na lepší časy budiž
plánované znovuotevření hospody ve
Lhotě pod Horami
(viz strana 3), která
byla včetně bytu
čerstvě
pronajata
novému zájemci.
(luk)

“Poklady” z temelínské půdy
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STALO SE (informace z Obce – leden 2022 až březen 2022)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

OZ schválilo smlouvu o společnosti mezi Obcí
Temelín a Jihočeským krajem pro vybudování
kruhového objezdu v Temelíně
Schválena obecně závazná vyhláška stanovující
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve správním území Obce Temelín (účinnost
od 10. 2. 2022)
Schválena firma MoDoStav Všemyslice pro
bourání zemědělských objektů (býv. vepřín) ve
Zvěrkovicích
Uzavřeny hospody ve Lhotě pod Horami
a Temelíně. Lhotecká přivítá novou nájemkyni
již v dubnu, temelínská stále čeká.
Promazáno zatuhlé srdce zvonu ve zvěrkovické
kapli
Proveden bezpečnostní ořez a kácení mezi
zahrádkami a Dolním rybníkem ve Lhotě
Kontejnery tříděného a komunálního odpadu
ve Lhotě přesunuty na méně exponované místo
směrem k ČOV, bioodpad prozatím zůstal na návsi
Proběhlo vyklizení letitých nánosů od bývalých
nájemců v suterénu a na půdě temelínské
hospody, úklid a provizorní vyspravení pokojů pro
přechodné ubytování UA rodin
Přivezeny trámy a krytina na opravu střechy
špýcharu ve Dvorci Temelín čp.15
Na temelínském sběrném místě přibyl další
kontejner na oděvy, u bytovky čp.151 posíleny
nádoby na plast
Hřbitovní toalety ve Křtěnově připraveny
k rekonstrukci (demontováno staré nefunkční
zařízení, otlučeny omítky, podlahy, zápraží)
Na hlavním fotbalovém hřišti v Temelíně byla
z ukotvení vytržena střídačka vinou větru, se
kterým stavební firma zřejmě nepočítala – až se
oteplí, nutno zabetonovat
Pokáceno 10 odumírajících obecních stromů při
hlavním tahu z Temelína na Sedlec
Proveden ořez stromů a větví ohrožujících
elektrické vedení na Kalištích
Započato budování nové autobusové čekárny na
Pláňovech panem Karlem Bláhou
Do autobusové čekárny v Temelíně byla umístěna
1. knihobudka na Temelínsku a malovaná
turistická mapa

Zvon
zvěrkovické kaple
Děkujeme!!

Bezpečnostní ořez Lhota
Práce na autobusové čekárně Pláňovy Karlem Bláhou

Trámy na špýchar

Kácení stromů u silnice Temelín-Sedlec
Následky mimořádného vichru 17. února (Lhota)

Nová nádoba na oděvy na sběrném místě temelín
Utržená střídačka TJ Slavoj Temelín

80 % provedených akcí
mají na svědomí
obecní zaměstnanci.
Kompletní výpisy všech usnesení OZ najdete na webových stránkách obce a výpis z aktuálního zasedání také na
úřední desce. Zápis z jednání je k nahlédnutí na obecním
úřadě v Temelíně.
Lukáš Chytka, zastupitel
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Otloukání hřbitovního WC

(foto 9x Lukáš Chytka)
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ZE ZIMY DO JARA ROVNÝMA NOHAMA

(foto M. Kolářová)

Prvními čtenáři byli naši redaktoři, zleva: Fousatej, Vlasatej a Nosatej :)

PŘEBYTEČNÉ KNIHY
JIŽ MAJÍ SVÉ MÍSTO
Dříve platilo, že vyhodit knihu je
hřích. Dnes už se však lidé hřešit
nestydí, a tak i nepoškozené knihy končí
v kontejnerech a na sběrných dvorech.
Přemýšlivějšího občana napadne
darovat své již nechtěné knihy do
místní knihovny, jenže ani ta není
nafukovací. Kam tedy s nimi a mít čisté
svědomí? Ideálním řešením se zdá být
knihobudka – zařízení, kam můžete
přebytečné či vyřazené knihy průběžně
přinášet, aby posloužily někomu
dalšímu a půjčovat si za ně zase ty,
které osloví vás. Pokud vás nějaká
kniha skutečně hodně zaujme, můžete
si ji samozřejmě i ponechat navěky. Je
to takový antikvariát, ovšem zdarma.
Byť jde zdánlivě zejména o zužitkování vytříděných knih, hlavní hodnotou je podpora čtenářství, vztahu
k literatuře, kultivovanosti a v neposlední řadě výrazné oživení veřejného
prostoru, o čemž se již nyní můžeme
přesvědčit osobně.
Redaktoři Temelínského Hlásiče
totiž symbolicky v březnu – měsíci
knihy dali vzniknout historicky první
takovéto budce v Temelíně. Umístěna
je strategicky ve středu proudění
obyvatelstva – na autobusové zastávce,
která byla současně zvelebena o malovanou turistickou mapu. Skříňku na
knihobudku z vlastních zásob laskavě věnoval pan Tomka ze Shonu,
repasoval ji truhlář p. Valenta a obecní
zaměstnanci provedli na místě finální
montáž – všem zúčastněným velice
děkujeme.
Přinesené knihy můžete odkládat do
volné spodní police, aby mohly být
orazítkovány speciálním Ex Libris,
díky kterému bude na putovních
knihách vidět, kudy prošly. Zájemcům
o další knihobudky rádi poskytneme
pomoc, know-how, případně i knihy
z našeho skladu. Stačí napsat na
temelinskyhlasic@gmail.com.
Tak ať nám dělá radost.

V novém roce jsme u nás v Domovech KLAS s radostí
přivítali novou paní ředitelku – Mgr. Bc. Ivanu Chaloupkovou
a novou pracovnici pro senior klub – Mgr. Hanu Hrdinovou,
která se stará o organizaci pravidelného klubu, výletů i akcí
a komunikaci se členy SK. Již nyní je nová energie poznat a
naši senioři se tak mohou těšit na zajímavý program. Kromě
této činnosti je Hanka Hrdinová také naše dlouhodobá
pracovnice s dětmi.
S její pomocí jsme zajistili jarní příměstský tábor
v Temelíně a karneval pro děti. Jarní tábor se krásně povedl,
během 5 dní děti navštívily zoologickou zahradu, komunitní
centrum v Týně nad Vltavou, farmu paní Leštinové s lamami, prošly se po zajímavostech Týna, společně vařily,
pekly i smažily, hrály si v klubovně i na hřišti a vytvořily
mnohá díla.
Završením prázdninového týdne byl sobotní karneval
v sále temelínské hospody. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Temelín se podařilo vykouzlit veselou atmosféru a všech 45
dětí si tak mohlo odpoledne užít. Celkově bylo úctyhodných
107 návštěvníků. Jsme rádi, že se akce vydařila. Děkujeme
také společnosti ČEZ za dlouhodobou finanční podporu naší
činnosti. Pro tento rok je naplánováno již spoustu zajímavých
akcí jak pro seniory, tak pro děti i veřejnost.
12. března od 17:00 hodin jsme zorganizovali oslavu
Mezinárodního dne žen v přísálí hospody, kde k poslechu
a tanci hrála harmonika v podání Luboše Košnera.

V oblasti pečovatelské služby jsme zaznamenali minulý
rok výrazný nárůst činnosti, a proto jsme od letošního
února přibrali do týmu novou pečovatelku – paní Lenku
Chytkovou. Doufáme, že se jí u nás bude líbit.

(luk)

(foto 4x Domovy Klas)

strana 12

V následujících týdnech nás čeká výlet s CK Floria do
lázní v Bad Füssingu, cyklus přednášek MUDr. Martina
Primuse z oblasti ortopedie, pravidelná činnost senior
klubu s velikonoční tématikou a pro děti odpolední kluby,
kde se společně věnujeme chemickým pokusům, tvoření,
chovatelství, vaření a turistické činnosti.
Budeme rádi, pokud se k nám přijdou podívat nové děti ve
věku 5 až 12 let.

Pokud máte zájem o bližší informace o naší činnosti,
navštivte facebookovou stránku Domovy Klas Temelín
nebo využijte jeden z následujících kontaktů:
Mgr. Bc. Ivana Chaloupková – 774 709 115
Mgr. Markéta Kočová – 774 709 113
Mgr. Hana Hrdinová – 734 323 404
				
Markéta Kočová, Domovy KLAS
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ČERVENÝ KOHOUT
NEMÁ ŠANCI
Zocelování, technické znalosti a nové dovednosti,
to jsou činnosti, kterým se naši hasiči věnují
především. Proto naše obec 12. března vyslala na
polygon do Českých Budějovic pět příslušníků
naší jednotky. Po úspěšném absolvování přibyli tři
noví členové v jednotce, kteří jsou NDT (nositel
dýchací techniky) takže v jednotce je teď celkem
6 členů, kteří jsou proškolení na NDT a mohou
zasahovat při požáru s touto technikou. (R. Hájek)

Na snímku zleva:
Maruna Pavel,
Volf Tomáš,
Hájek Radek,
Hasil Jiří ml.,
Šafář Michal.

Opravdu klidným spánkem mohou se nechat ovinout
naši temelínští spoluobčané, když ví, jak stráží naši
dobrovolní hasiči jejich životy, zdraví i majetek.
Nejenže již prokázali naši stateční hrdinové od stříkaček svoji odvahu v minulosti, ale jsou připraveni
zasáhnout kdykoliv bude potřeba, všude tam kde budou
povoláni. Neusínají tudíž na vavřínech slávy a pečlivě se
věnují především prevenci a fyzické přípravě.
Nemalou pozornost však věnují také technice. Vždyť
jejich „bojové vozidlo“ Renault Kerax je jako jeden
z členů jejich týmu. Proto je s láskou opečováván a jeho
pravidelná technická kontrola je již samozřejmostí všech
družstev. Svůj volný sobotní část proto věnovala skupina
hasičů k zevrubné kontrole technického stavu vozidla.
Prohlíží se nejen jeho součástky, ale také vybavení,
přístroje a jiné potřebné technické a ochranné součásti.
Na snímku dole je velitel hasičů Tomáš Volf, strojník
a řidič Radek Hájek a hasič Ondra Cihla.
(roh)
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(foto Roman Horák)
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STALO SE PŘED SEDMDESÁTI LETY aneb Z OBECNÍ KRONIKY
Socializace řemesla
Dne 1. ledna 1952 se zřekl Ondřej
Hulej provozování řeznictví, poněvadž
na daních zaplatil tolik, že se mu
nevyplatilo prodávati Masně maso
a uzeninu. Také od 1. ledna nastoupili
Jan Honsa truhlář a Josef Valenta
truhlářský dělník, zaměstnaný zde
u svého otce, do družstva „Stolař“
v Týně n. Vlt.

OPĚT SE HLÁSÍME ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Adventní čas, Vánoce i oslava nového roku jsou za námi,
vykročme ve zdraví a s úsměvem do nového roku 2022.
Čas neúprosně letí a před námi jsou další vzdělávací cíle
i cíle výchovné, které jsme všichni zahájili s patřičným
optimismem a vírou, že se vše rozjede naplno, dle obvyklých
zvyklostí.
Sněhové počasí nás přímo vybídlo k zimním sportům.
Vyprávěli jsme si o zimních rekreačních sportech a zimní

olympiádě. Naše ZŠ a MŠ se na chvíli proměnila v zimní
stadion. V tělocvičně jsme si hráli na krasobruslaře, lyžaře
a další sporty, které k zimnímu období patří.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Pravda, tam
chodí hajný a plní jim krmelce. Proč bychom ale panu
hajnému nepomohli? Vyrobili jsme jednoduchá krmítka pro
ptáčky, děti si z domova přinesly další dobroty pro volně
žijící zvířata a my se mohli vydat s veselou náladou na
dlouhou procházku do lesa.
Během měsíce ledna nás čekal desetihodinový každoroční

Počasí
Dne 25. ledna 1952 připadlo 10 cm sněhu, ale mráz byl
stále mírný, -5 st. celsia. Avšak v noci 26. 1. vystoupil
na -13 st., načež 28.1. byl -15 st. Ostatní dny mrazíky
mírnější a slunce začalo na střechách roztápět sníh.

plavecký kurz v Písku, na který se těšili nejen školáci, ale
i děti z MŠ. Všichni se naučili mimo jiné potápět, vydechovat
do vody, splývat a plavat. Za dobré výkony byli všichni
odměněni mokrým vysvědčením.
Masopustní období je každoročně předělem mezi časem
zimním a jarním. A proč si tedy dlouhé čekání nezpříjemnit
ve škole a školce? Proto jsme se vydali masopustním
průvodem obcí a došli až na Obecní úřad pozdravit pana
starostu, kterého dětský průvod překvapil. Nechyběla ani
sladká odměna.
Dočkali jsme se i dětského maškarního karnevalu v místní
temelínské hospodě. Bylo to veselé, březnové sobotní odpoledne plné her, soutěží a hlavně tance.
Během měsíce dubna proběhne zápis do prvního ročníku
ZŠ a v měsíci květnu zápis do MŠ. Termíny zápisů budou
včas upřesněny na webových stránkách školy.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Temelín

(foto 5x ZŠ Temelín)
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Zásobovací (přídělové) lístky
Vcelku lze říci, že se zavádí snížení
druhů zavedením základních lístků,
dále se nutí ženy do zaměstnání
a konečně rozšířením samozásobení,
zemědělci od ½ hektaru mají býti
přinuceni ke vstupu do JZD, jak se
o tom píše i v novinách.

Rada MNV
Ludmila Turková, pekařka z čp. 91 žádá o náhradu
škody vzniklé jí rudou armádou. Žádost doporučena ku
příznivému vyřízení.

svém projevu objasnil nynější situaci
zahraniční i vnitřní a upozorňoval
na to, že zemědělství nedrží krok
s průmyslem, kde dělnictvo se snaží
plniti předepsaný plán pětiletky.
Příčina spočívá v tom, že průmysl
jest lépe sorganisován na principu
socialismu, kdežto zemědělství
zaostalo v malovýrobě. Tento stav
bude nutno změnit a cesta byla
ukázána v socialistické velkovýrobě
v JZD. Po kratších některých dotazech
se otázal zemědělský referent
MNV Václav Hasil čp. 86, kolik
zemědělců by bylo ochotno založiti
v obci JZD, aby veškeré potíže tím
byly odstraněny. Přihlásili se pouze
členové přípravného výboru, kdežto
ostatní po menším váhání odešli a tak
schůze skončila bezúspěšně.
Divadlo
Dne 10. 2. 1952 sehráli pionýři z Temelína divadelní
hru o pionýrech v 5 obrazech od Ivana Urbana Tesaříka.
Hra byla s pěkným úspěchem sehrána od mladých
pionýrků, z nichž někteří podali zdařilé výkony. Při velmi
nepříznivém počasí se sešlo poměrně dosti obecenstva
a zvláště mládeže, jež se zájmem sledovala výkony svých
spoludruhů.

Dodávka mléka
Rada přezkouší dojivost krav a jejich březivost a zakročí proti neplatičům.

Uzavření pekárny
Rada MNV souhlasí s uzavřením pekárny v obci na
tři týdny, jen když se Jednota zaváže, že bude občanstvo
zásobovati v dostatečné míře chlebem.

Opravy
Oprava záchodu u kovárny se provede z cihel, které
zbývají z pilířů rozbouraných u zahrádky školní. Oprava
stavidel v panském rybníce bude provedena až na podzim.

Místní rozhlas
Elektře Třeboň se sdělí, že monteři nedokončili stavbu
z nesvědomitosti a nikoli z nedostatku materiálu.

Mechanisace na silnicích
Úpad sněhu dal popud ku mechanisaci v odstraňování
sněhu. Sněhové pluhy jsou nyní
taženy místo koňskými potahy
nákladním autem. Poněvadž však pluh
při nestejné síle sněhové pokrývky,
sfoukané místy větrem ze silnice, se
uhýbá tam kde je méně sněhu, projíždí
se silnice po druhé celou soupravou.
Za auto je zapojen traktor, který
táhne železný jednostranný pluh, jenž
odorává závěje, které zbyly na silnici
po prvém proorání. Za jednostranným
pluhem pak jest připojen ještě
oboustranný sněhový pluh, který pak
rozoraný sníh rozhrne na strany.
Zemědělcův rok
Místní rozhlas svolal dne 8. února
1952 všechny držitele půdy na večer
na schůzi k Hulejům. Sešlo se hojně
posluchačů. Zástupce KNV p. Mareš ve

Počasí
Po polovině března se zdálo, že by se mohlo síti, ale
přišly deště, a když vítr trochu půdu
osušil, napadlo 27. 3. pět centimetrů
sněhu, který se sice přes den roztápěl,
ale ostrý severovýchodní vítr přinesl
mráz a v noci na 29. 3. pak padl zase
poprašek sněhu. Teplota kolem nuly.
Rozhlas
Bude zjištěno, zda by Sedlec
zakoupil rozhlasový přístroj s příslušenstvím, neboť již zakoupený je
pro Kaliště slabý. Kat. Parýzková
čp. 100 se zdráhá dovoliti upevnění
vedení na štít. Bude jí dán výměr.
Poznámka redakce: Ačkoliv se může zdát,
že popisovaná doba byla veselá až humorná,
opak byl pravdou. Jednalo se o tvrdé prosazování komunistické totality.
Byla to léta nadšeného teroru!
IV. pamětní kniha obce Temelína 1948 - 1952, (roh)
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SPORTOVNÍ ZIMNÍ SEZÓNA ESKYMÁKŮ

ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE

ROZPIS ZÁPASŮ

Náš sportovní klub ESKYMÁCI Temelín, oddíl
gymnastiky, pravidelně trénuje v místní tělocvičně
a několikrát jsme cvičili v tělocvičně ZŠ Albrechtice
nad Vltavou. Tam jsme nacvičovali první sestavy na
vánoční vystoupení pro naše rodiče a přátele našeho
klubu. Na březen máme naplánované další místní
vystoupení našich sportovců, na které se nám podařilo
zajistit sportovní gymnastické dresy. Rádi bychom se

pomalu přihlásili k soutěžním závodům, když vidíme,
jaký sportovní výkonnostní postup naše děti udělaly za
dobu cvičení v Temelíně.
Pořádali jsme pro naše členy podzimní bruslení
ESKYMÁČEK, kde jsme využili sportoviště ZS Soběslav. Mrzí nás, že nám zima nedopřála nějaký ten

mráz tak, aby nám zamrzly rybníky a mohli jsme
využít zdejší prostředí. Byli jsme domluveni i s vedením obce a místními hasiči na možnosti využití
parkoviště u fotbalového stadionu, kde jsme chtěli
vybudovat kluziště pro děti a veřejnost. To nám ale
počasí nedovolilo.
Reprezentovali jsme náš klub a obec na dětských
krajských závodech v běhu na lyžích ve Vimperku.
Obsadili jsme 6. a 7. místo v kategorii mladších
žákyň. Byli jsme i přihlášeni na biatlonové závody,
ale vzhledem k vládním nařízením a nedostatečnému
sportovnímu vybavení našeho klubu jsme nebyli
schopni do soutěžních závodů nastoupit.
Naše hráčka – hokejistka, která hostuje v týmu HC
Milevsko, byla pozvána do dívčího výběru konaného
v Telči na zápas ČECHY x MORAVA, kde reprezentovala náš oddíl ESKYMÁCI TEMELÍN,
k výhře 12 : 2 pro Čechy přispěla jedním gólem a jednou asistencí.
Velice nás těší zájem dětí o sportovní činnost, pohyb
a soutěživost v Temelíně, kde každým tréninkem
vidíme zlepšení a snahu dětí dále se rozvíjet. Pomalu
se nám daří rozběhnout naše webové stránky (www.
atomtemelin.cz), na kterých chceme více prezentovat
naši sportovní činnost a zapojit sponzory a partnery do
rozvoje našich dětí a mládeže. Je možné, že i v malé
obci se může ukrývat nějaký ten sportovní talent či
olympionik.
Josef Mertl, ESKYMÁCI z. s.

(foto 4x Josef Mertl)
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Tabulka po
podzimní části.
zdroj:
https://souteze.fotbal.cz/

Fanoušci našeho fotbalu se již mohou těšit na nové zápasy. Muži vstupují
do soutěže v sobotu 26. 3. od 15 hodin na Srubci. První domácí utkání bude
v neděli 3. dubna od 15 hod. s Hlubokou B. Děti začínají své soutěže v prvním
dubnovém týdnu: mladší žáci okres. soutěž v pondělí 4. dubna od 17 hod.
v duelu Hluboká - Temelín. Přípravka ve stejný den na domácím pažitu od
17:15 hod. v utkání Temelín - Č. Dvory.

VÝSTAVA
HISTORICKÝCH
A SOUČASNÝCH
MOTOROVÝCH

PIL

Více informací na telefonním čísle
730 806 946

Zveme vás na výstavu historických
i současných motorových pil v obci

Sedlec u Temelína
v sále místní hospody.

26. března 2022
9.00 – 18.00 hod.

27. března 2022
9.00 – 14.00 hod.

NOVÝ PŘÍRŮSTEK NA SHONSKÉ FARMIČCE
Celých 12 měsíců se nám nový člen naší zvířecí rodiny
tak nějak „tajně“ schovával. Nikdo mi nevěřil, že naše lamí
holka Líza bude maminkou. Ale stalo se. Prvního února
2022 v odpoledních hodinách, v nepříjemném a mrazivém
počasí na nás vykoukly obrovské oči a dlouhé řasy. Za nimi
velké uši, huňatá srst a také nekonečně dlouhé nohy, které by
mohla závidět kdejaká modelka.
Mrazivé a větrné počasí však lamím miminkům nevadí.
Lamy jsou houževnatá zvířata, proti chladu je chrání hustá
srst. Ale především jsou to velmi zvědavá stvoření.
Na rozdíl od většiny ostatních druhů savců se mládě lamy
rodí už plně vyvinuté, s otevřenýma očima a hustou srstí. Do
půl hodiny se postaví na nohy. Váží přibližně 15 kilogramů.
A nějak takhle vypadá náš skoro dvouměsíční lamí kluk
Hyneček, který objevuje svět společně s naší zvířecí rodinou
ve shonském výběhu.
Rádi bychom vás pozvali na křest tohoto fešáka, který se
uskuteční na jeho tříměsíční narozeniny, a to 1. 5. 2022 od
15:00 hodin u našeho zvířecího výběhu. Zároveň je možné
udělat si procházku s našimi lamami Ivčou a Pupíkem.
S příznivějším počasím začíná být lamatrekking opět
velmi populární, ale dle štěbetajících si ptáčků na střeše
se mi doneslo, že ještě mnoho místních obyvatel na této
procházce nebylo. :-).

Všichni se na vás moc těšíme, vezměte si do batůžku
dobrou náladu, pozitivní mysl, na nohy sportovní obuv
a hurá na lamatrekking, protože za ty (nejen) dětské rozzářené oči to prostě stojí.
Petra Leštinová

(foto P. Leštinová)
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TEMELÍNSKÉ KACHNY a KACHNIČKY - DRBY z VESNIČKY
KRUHOVÝ OBJEZD V
OHROŽENÍ?
Vybudování kruhového objezdu na
místě dnešní křižovatky u Temelínské
hospody je na spadnutí. Poslední překážkou této stavby je odpor aktivistů
neziskové organizace pro genderové
a jiné rovné příležitosti. Ti se striktně
vymezují proti všeobecně využívanému
tvaru kruhu a od něj odvozenému
názvu „kruhový“. Poukazují na to, že
i ostatní geometrické tvary by v rámci
rovnosti měly dostat svoji příležitost.
Tento názor dokládají i nedávnou
studií fakulty dopravy a bezpečnosti
silničního provozu v Michagu, provedenou na několika vybraných
kruhových objezdech (křižovatkách),
která poukazuje na to, že řidiči projíždějící tímto monotónním tvarem
ztrácejí pozornost a méně se soustředí
na ovládání vozidla. Šanci by tak měly
dostat i jiné, dosud diskriminované,
tvary, ať už objezd trojúhelníkový, čtver-

cový, či jiný. Jen tak lze docílit vyšší
bezpečnosti na těchto křižovatkách,
a především rovnoprávnosti mezi jejich
tvary.
Díky právě probíhajícím jednáním
se tak snad již brzy dozvíme, zda se
dočkáme v Temelíně některého z nově
navržených
geometrických
tvarů.
Drobné výhrady se vyskytly zatím
pouze proti kosočtvercovému řešení
křižovatky, které by prý mohlo některé
řidiče rozptylovat, a navíc by nebylo
genderově vyvážené. V rozpravě byla
tato křižovatka označena též za sexistickou.
My nejsme dopravní experti, a tak
ponecháme tyto úvahy povolanějším a
budeme se těšit na výslednou podobu
křižovatky.

se nyní rozhodli, že vydají poštovní
známku, která bude svojí nominální
hodnotou i zpracováním na té nejvyšší
úrovni. Zakoupit ji můžete ve sběrném
dvoře. V současné době se jedná
s nejmenovanou karibskou bankou
o možnostech financování nákupu pomocí hypotéky i pro normální občany.
(red)

TEMELÍN VYDAL POŠTOVNÍ
ZNÁMKU
Předvídavost pánů konšelů naší obce
nezná mezí. Vzhledem k vysoké inflaci

Od 28. 1. 1952 MNV usneseno, aby oprava rybníků byla provedena svépomocí. Občané od 16 do 60 let odpracují po 1 dnu,
zemědělci mající koně přijedou s potahy. Kdo se nedostaví, bude pokutován. Práci povede Hasil Václav. Mládež se zavázala odpracovat viz. tajenka.
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