JAK SE DĚLÁ POČASÍ

Observatoř
Temelín

Nejvýraznější dominantou obce Temelín v posledních třiceti letech už není
tovární komín místní Chemy, ani zemědělské silo, ale stožár profesionální
stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Nakolik umí za našimi humny řídit počasí, jsme se zeptali meteorologa pana Mgr. Jiřího Smitky.

Foto ČHMÚ

Lidé registrují, že jste tady, ale
málokdo vůbec tuší co, jak a proč
se tady děje. Mohl byste tuto stanici
nějak představit?
Observatoř Temelín je observatoří Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ), který je národní meteorologickou službou. Tu má každý stát.
Fungujeme jako běžná meteorologická
stanice, jejíž náplní je měření a pozorování aktuálního počasí. Z těchto údajů
sestavují naši pozorovatelé zprávu
SYNOP. Ta je odesílána v každou celou
hodinu všemi meteorology na světě
a rozesílána v mezinárodním kódu.
Z něj lze vyčíst teplotu vzduchu, vlhkost
vzduchu, směr a rychlost větru, tlak
vzduchu, oblačnost, jaké se vyskytují
v dané chvíli na stanici meteorologické
jevy, tzn. déšť, mlha, bouřka, přeháňky,
sněžení… Tato zpráva odchází do
našeho národního centra v Praze-Komořanech, zde se údaje z naší republiky
vymění s celým světem a díky tomu
už čtvrt hodiny po odeslání údajů mají
všude na světě přehled o tom, jaké je
počasí na zeměkouli.
Jaký je vztah této stanice k temelínské
jaderné elektrárně?
Jsme observatoří u jaderné elektrárny a to má dva důvody. První je bezpečnostní, což znamená, že u každého

význačného jaderného zdroje musí být
meteorologická observatoř, která by
v případě nějaké havárie poskytovala
prvotní meteorologické údaje pro
šíření radioaktivního mraku. Z toho
důvodu se tady provádějí součinnostní
cvičení s elektrárnou, pro případy bez
úniku nebo s únikem radioaktivity.
V případě cvičného úniku radioaktivity
informujeme i naše předpovědní centrum, které následně vypočítává tzv.
trajektorie. To jsou modelové výpočty,
kde se stanovuje předpokládaný pohyb
fiktivního radioaktivního mraku, a to
samozřejmě nejen v rámci ČR. Druhý
důvod je dlouhodobé monitorování
plynných výpustí – tak jak si elektrárna
odvětrává své vnitřní prostory. V tomto
případě poskytujeme elektrárně pouze
údaje.
Kdy se tady začalo poprvé měřit, a co
všechno se měří?
Jak jsem říkal, bylo to v souvislosti
s výstavbou elektrárny, takže prvně asi
v roce 1988. Měří se výše uvedené (viz.
SYNOP). U počasí nás obecně zajímá
jak je, jak bude a také i jak bylo. Takže
vypočítáváme různé úhrny srážek
(denní, měsíční), měříme extrémní teploty vzduchu (maximum, minimum),
vypočítáváme průměrnou denní teplotu,
charakteristiky směru a rychlosti větru

atd. Můžeme tak poskytovat údaje
z naší lokality například pro vědecké
studie, zabývající se klimatem okolo naší
elektrárny. Měříme prakticky všechno, co se v atmosféře měřit dá. Monitorujeme také nebezpečné jevy (bouřky,
mrznoucí mrholení…), při jejich výskytu posíláme hlášení ihned, mimo stanovené hodinové intervaly.
Ještě se vypouštějí takové ty balóny?
To už se dělá pravidelně jen v PrazeLibuši a možná, že někde armáda.
Co se tady děje, když odtud slyšíme
pískání, pípání?
Zvuky, které jste slyšeli, souvisely
s provozem windprofileru. To je v podstatě radar, který měří rychlost a směr

Foto ČHMÚ

Automatická meteorologická stanice
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kteří se zabýváme daty a automatizací, a ve službě se střídají čtyři lidé.
Jaké je třeba mít odborné
vzdělání pro tuto činnost?
Většina prognostiků studuje
matematicko-fyzikální fakul
-tu v Praze, zbytek jsou geografové. Já mám vystudovanou
geografii se zaměřením na
meteorologii, klimatologii,
hydrologii.

foto: Slavoj Temelín

Mgr. Jiří Smitka

větru, a to až do výšky osmi kilometrů.
Teď už máme ale nový typ, který je
tichý a tyto zvuky nevydává.
Kolik podobných stanic u nás najdeme?
Naše observatoř je součástí profesionální staniční sítě, která pořizuje
základní údaje pro ČHMÚ. Těchto
podobných stanic (s drobnými odlišnostmi) s profesionální obsluhou je u
nás asi třicet. Síť našich stanic využívá
také Státní úřad radiační ochrany
pro měření radiačního pozadí, ale
to nejsou naše údaje, takže je nikde
neprezentujeme.
Je tady při dnešním technickém
vybavení vůbec zapotřebí člověk, lidská obsluha?
Za těch třicet let, co jsem u ČHMÚ,
se situace samozřejmě mění, nastupuje
automatizace, ale člověk tady zapotřebí
rozhodně je. Jedním z důvodů jsou
cvičení s elektrárnou. Máme tady
speciální telefon pro spojení, který
funguje i v případě výpadku energie,
máme generátor a skutečně to tady může
všechno běžet automaticky, kdyby bylo
nejhůř. Nicméně i pak je třeba dohlížet
na správný chod přístrojů a zařízení.
I automatika může být poruchová,
stejně tak jako zařízení umístěná venku na slunci, mrazu, v dešti, větru,
bouřce… Člověka lze nahradit, ale ne
úplně.
Kolik máte stálých zaměstnanců?
Jsme tady tři odborní zaměstnanci,

Nový windprofiler
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Předpovídáte počasí?
Vůbec ne, pozorovatelé by
neměli ani aktuální předpověď
znát, abychom nebyli při sběru dat nějak
ovlivnění. Oni tu předpověď nesmí ani
poskytovat. Od toho jsou v ČHMÚ
předpovědní pracoviště. Ty fungují
v Praze a na pobočkách v krajských
městech, takže pro předpověď byste si
měli volat do Českých Budějovic.

Foto R. Horák

Dnes se při zjišťování počasí na
internetu hodně sledují satelity…?
Když se zajímáte o srážky, tak se
zajímejte o radary. Na radarovém snímku
uvidíte, jak se pohybuje srážkové pole.
Satelitní snímky jsou dnes různé, pořizují

Foto ČHMÚ

Váhový srážkoměr

se v různých spektrech a mimo jiné
pomáhají při výpočtu předpovědních
modelů. Nicméně základními vstupními
údaji pro výpočet jsou ale stále pozemní
měření. Modelové předpovědi se dělají
až na 10 dní, ale ty už vycházejí s poměrně velkou nepravděpodobností.
Dobré předpovědi jsou tak na dva až tři
dny.

Foto ČHMÚ

Drží tato stanice v rámci republiky
nějaké rekordy nebo extrémní naměřené hodnoty?
Ne, nacházíme se v klidné oblasti.
Pokud se týká srážek, tady je průměr
cca 600 mm ročně, pamatuji si ale,
že v roce 2002 při záplavách jsem tu
naměřil asi 124 mm za den. To běžně
nenaprší ani za měsíc.
Ovlivňuje pára z chladících věží
elektrárny počasí, nebo je to jen zanedbatelný mráček?
Zanedbatelný mráček to není, ale
třeba vliv na teplotu se pohybuje
v setinách stupňů a my měříme na
desetiny. Takže vliv tam je, ale je
nezměřitelný. Něco trochu jiného je,
když zamíří v zimě sloupec páry z věží
– my říkáme vlečka – nad silnici, kde
z tohoto mraku mohou vypadávat
srážky a způsobit na vozovce ledovku.
Nebo když tato „vlečka“ prostě jen
brání slunečnímu svitu.
Mohou se k vám na prohlídku
objednat také nějaké exkurze?
Určitě není problém se objednat,
nicméně jsou tyto exkurze nyní již
placené. Každý rok, u příležitosti
Mezinárodního
meteorologického
dne, který připadá na sobotu kolem
jarní rovnodennosti, pořádá ČHMÚ
den otevřených dveří, a to je vstup
samozřejmě zdarma. Platí to na kteroukoliv naši profesionální stanici.
Většinu informací lze nalézt na
webu, stejně jako počasí – jak je to
s mobilními aplikacemi?
Pro obyčejné a nenáročné uživatele,
kterým stačí znát počasí, máme aplikaci
ČHMÚ, pro ty ostatní a odborně zdatnější pak detailnější ČHMÚ+. Obě
aplikace pro Android a iOS jsou ke
stažení zdarma.
A na závěr…
Ne, na to jaká bude letošní zima
a počasí na Vánoce se fakt už neptejte…
(smích).
Děkujeme za rozhovor (ook, roh)

Mobilní
aplikace
ČHMÚ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V TEMELÍNĚ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat všem, kteří jste si udělali čas a přišli
se v neděli 1. prosince 2019 v podvečer podívat na slavnostní
rozsvícení našeho vánočního stromu na návsi u staré školy.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat společnosti ČEZ,
která zajistila financování této akce.
Poděkování patří také členům Dechového orchestru Temelín a ZŠ a MŠ Temelín,
v jejichž podání jsme se
zaposlouchali do krásných vánočních koled,
a místnímu truhláři panu
Janu Valentovi za zhotovení krásného betlému
s malbou svaté rodiny od
pana Ondřeje Klempíře.
Při této předvánoční
náladě nesměl chybět ani
vánoční punč, který pro
nás připravili manželé
Jerhotovi, a to v opravdu
výborné kvalitě.

Foto R. Horák 4x

Přeji tímto všem občanům
naší obce pohodové prožití
svátků vánočních, hlavně
pevné zdraví a štěstí
v novém roce.
Josef Váca, starosta

ČINNOST DOMOVŮ KLAS V ROCE 2019
Domovy KLAS děkují všem svým příznivcům za dosavadní podporu. Nadále poskytujeme ve středisku
Temelín registrovanou pečovatelskou službu dle
zákona o sociálních službách seniorům a osobám
se zdravotním postižením, provozujeme senior klub
a dětské kluby Klásek.

Foto Domovy KLAS 3x

Během uplynulého roku jsme pořádali přibližně 45 akcí,
z nichž některé jsou pravidelně se opakující, jako je cvičení
jógy či turnusy letních příměstských táborů, a jiné jsou jednorázové – např. přednášky nebo zážitkové semináře. Snažili jsme se svou činností a organizováním akcí nabídku co
nejvíce přiblížit zájmu obyvatel Temelína a okolních obcí.
Do dalšího období budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, která pomůže zacílit a vylepšit dosavadní snahu. Můžete
se na nás obrátit s tíživou sociální situací, se kterou vám

bude pomáhat sociální pracovnice, nebo s náměty a návrhy
na volnočasové aktivity, které byste uvítali.
Po novém roce se můžete těšit opět na pravidelná sousedská posezení, cvičení pro seniory, výlety pro seniory, organizování dětských příměstských táborů a klubu, pravidelný
senior klub 2 x týdně a další akce dle vašeho zájmu.
Do nového roku všem přejeme pevné zdraví a spokojenost
a budeme se těšit na společná setkávání. Jsme tu pro vás!
M. Kočová
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DO LITORADLIC TRAKTOREM

Do Litoradlic traktorem - to byla jedna z možností, jak se následně aktivně
zúčastnit každoročního setkání příznivců historické, zemědělské a jiné techniky v Litoradlicích,
zkráceně „traktoriády“.
Pokud jste však doma žádný traktor ani po důkladném hledání nenašli a soused vám odmítl zapůjčit
stroj vlastní, pak to rozhodně nebyl
žádný důvod k smutku, protože i v
pozici diváka jste v sobotu 21. září
nezůstali ochuzeni o spousty zajímavých zážitků.
K vidění zde bylo na dvacet traktorů a traktůrků různého stáří, velikosti i výroby, z nichž se většina představila se svými řidiči v připravených dovednostních soutěžích. Prohlédnout jste si
zde dále mohli například i historické a plně funkční stabilní motory, kombajn, obdivovat precizní výrobu dřevěných soch
motorovou pilou a stejným strojem se naučit otevírat lahvové pivo. (Osobně bych to asi nezkoušel, ale když nemůžete najít
otvírák…?)
Nechybělo občerstvení, početná divácká kulisa, krásné počasí a pochopitelně ani tradiční výborná atmosféra.
(ook)

Foto: O. Klempíř 4x

ŠIKOVNÍ ESKYMÁCI VÁLÍ TAKÉ NA LEDU

Představujeme vám temelínský sportovní
spolek ESKYMÁCI z. s.
Jsme sportovní volnočasový spolek, zaměřený na tělesnou zdatnost jedince v oblasti základních gymnastických
prvků pro týmové sporty, dále se zaměřujeme na dovednosti
a techniky v oblasti základů bruslení pro jednotlivce a skupiny a rozvoj herní činnosti jednotlivce – LEDNÍ HOKEJ.
Tréninky v tělocvičně v Temelíně máme jednou týdně, kde
vzhledem ke kapacitě a vybavení tělocvičny máme omezený
maximální počet dětí na 12. Bohužel nejsme schopni mít na
těchto trénincích více dětí, i když je o tuto sportovní činnost
mezi dětmi a rodiči velký zájem.
V návaznosti na to organizujeme tréninkové jednotky pro
dovednostní rozvoj jednotlivců v oblasti ledního hokeje a to
na ZS Soběslav a HC Pouzar v Č. Budějovicích, kde se tyto
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tréninky odehrávají za přítomnosti hráčů ELH, KHL a profesionálních trenérů. Organizujeme školičku bruslení
ESKYMÁČEK pro začínající
dětské bruslaře, na kterou se
nejmenší děti těší.
Využíváme i místní sportoviště – tělocvičnu a hřiště pro
trénování a rozvoj herních dovedností.
Naše sportovní organizace má dnes okolo 25 sportujících
dětí, kterým jsme schopni zabezpečit adekvátní sportovní
prostředí a podporu pod vedením profesionálních trenérů
spolku ESKYMÁCI Temelín.
Rádi mezi námi uvítáme i další děti, které by chtěly sportovat a rozvíjet své dovednosti hrou a zábavou.
Kontakt: Josef Mertl, předseda ESKYMÁCI z. s.,
Temelín, tel. 602 936 959, email:eskymacizs@email.cz.
J. Mertl
Foto Eskymáci 3x

HLÁŠENÍ ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Pro zvýšení bezpečí a ochrany zdraví našich dětí jsme nechali na severní a východní straně naší zahrady
odstranit nevyhovující plot a vybudovali nové oplocení. Na jeho financování jsme se podíleli i my, z našeho
školního rozpočtu.
S příchodem nového školního roku a
podzimních dnů jsme se snažili sychravé počasí zpříjemnit dětem i rodičům řadou akcí pořádaných školou i
školkou, spolupracujeme i s Domovy

Klas. Poslední čtvrtek
v měsíci říjnu jsme
uspořádali dětem a
jejich rodičům „Halloweenský večer“ s
lampionovým průvodem obcí a strašidelnou stezkou odvahy.
Nechybělo sladké i
Foto: ZŠ a MŠ Temelín 2x
slané pohoštění.
V polovině listopaV adventním čase jsme také nezadu jsme se všichni vydali do písecké háleli a nezahálíme. Zpívali jsme
Sladovny, kde se děti v Mraveništi koledy při rozsvícení vánočního
seznámily s životem mravenčího spo- stromku v Temelíně, navštívili naše
lečenstva a pohybově vyžily. V díl- seniory v DPS a pozvali je cinkotem
ničce pak měly děti možnost vyrobit rolniček na společné zpívání. Desátési malé dárečky pro rodiče. Zajímavá ho prosince jsme uspořádali večerní
byla i expozice „Baroko“ pro školní adventní tvoření dětí a rodičů. Vrchoděti.
lem snažení dětí a paní učitelek byla
Společně se zástupci obce přivítali tradiční vánoční besídka s jarmarkem
předškoláci ve středu 27. listopadu v Temelínské hospodě, která se konanové občánky pásmem písniček a la opět za velkého zájmu veřejnosti.
básniček.
(M. Macháčková, ředitelka)

LAMPIONY UCTILY VZNIK REPUBLIKY
Také v letošním roce uspořádaly Domovy Klas a Obec Temelín v
předvečer státního svátku lampionový průvod obcí Temelín.
Za velkého zájmu veřejnosti se
průvod vydal v 18 hodin od Domovů
Klas po tradiční trase, aby ji zakončil u pomníku padlých v 1. světové
válce. V rámci pietního aktu zde k
uctění památky starosta obce pan
Josef Váca položil věnec a v krátkosti pohovořil o vzniku republiky
a významu 28. října. Státní hymna v
podání členů Dechového orchestru

Temelín pak udělala tečku za oficiální částí. Kdo měl zájem, mohl ještě
společně s dechovkou posedět pár
chvil v hasičské zbrojnici / kovárně a
využít drobného občerstvení. (ook)

Foto: O. Klempíř 4x
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LOUPEŽNÍK LOTRANDO V TEMELÍNĚ

Foto: O. Klempíř 3x

A nejen Lotrando, ale i sultán Solimán (vládce náš, slunce
naše jasné – jak byl titulován rádci Hálím, Bélím a Zélím),
půvabná princezna Zubejda, drvoštěp Drnec a další pohádkové postavy zavítaly v rámci divadelního představení
v neděli 27. října v odpoledních hodinách do sálu Temelínské hospody. Podle scénáře Zdeňka Svěráka a Karla
Smyczka, s hudbou Jaroslava Uhlíře a na základě filmové předlohy zde sehráli muzikálovou pohádku Lotrando
a Zubejda členové souboru Kovářovská OPONA. (OPONA
= Organizovaná Parta Ochotnicky Nadšených Amatérů).
Hra měla spád, nepostrádala očekávaný vtip a humorné situace, vítaným zpestřením byla videoprojekce nad jevištěm
a především „živý“ hudební doprovod. Diváci, kterých bylo

téměř sedmdesát, se velmi dobře bavili, s herci si pobrukovali téměř zlidovělé písně dvojice Svěrák – Uhlíř a na závěr
herce odměnili zcela zaslouženým a vytrvalým potleskem.
(ook)

POČÁTKY OBECNÍHO DOMU
Drtivá většina z vás zaznamenala dočasný přesun veškeré agendy OÚ do Kališť.
Důvodem je probíhající generální rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu v Temelíně.
Ještě před několika málo dny tady
visely ze stropů a zdí kabely elektrické instalace, z bývalých kanceláří se
stala holá a pustá místa bez podlah
a omítek, některé příčky chyběly úplně.
Na některých stěnách se objevily pozůstatky starší výmalby, motivy nanesené
válečkem či linky modré barvy. Současné práce v nezbytných případech
odhalily až na dřeň také původní zdivo.
Vyvstává otázka, jak je ten dům vlastně
starý?
Vraťme se o více než sto let zpátky.
V Temelíně byla zřízena roku 1889
c. k. četnická stanice, umístěna byla
v čp. 29 („U Milotů“). Dále pak byl
16. ledna 1908 po třech žádostech
a několika urgencích zřízen v obci pošstrana 6

tovní úřad („…služby pošty listovní a povozné, přijímání a vyplácení vkladů poštovní spořitelny, přespolní pošta a poštovní
pěší posílky třikráte denně ku
místnímu nádraží…“) a na přelomu let 1910-11 i úřad telegrafní. foto - archiv P. Záhoříkové
Nedostatek bytů pro četnictvo
19.000 korun. Na základě projektu
a obavy, aby kvůli nedůstojným
provozním podmínkám obec nepřišla Ing. Františka Našince byl ještě téhož
o poštu a telegraf, přiměly zastupitel- roku Obecní dům vystavěn. V roce
stvo obce k plánu výstavby Obecního 1962 byla v Temelíně zrušena četnicdomu. Tam měli nalézt odpovídající ká stanice – tehdy už vlastně služebpřístřeší a zázemí pošta, poštovní slu- na SNB – a v domě zřízena v prvním
ha i četníci. A kde sídlil na přelomu 19. poschodí oddací síň.
Nová přístavba pochází z konce 80.
a 20. století obecní úřad? Kdo si myslí,
že v hospodě, myslí si správně. Úřa- let minulého století, tedy z doby, kdy
dovna se nacházela v čp. 26 (hostinec byla veškerá pozornost obyvatel napFrantiška Našince) vedle původního nuta už jiným směrem.
Tolik k úsvitu temelínského Obecnítanečního sálu.
ho
domu, který by se měl na jaře příštíNavzdory několika odmítavým hlaho
roku opět otevřít veřejnosti. (ook)
sům (například sám hrabě Berchtold
Zdroj: Rodový katastr obce Temelína, J. Petproti stavbě ohlásil tzv. rekurs) prořík / Jihočeské ohlasy z 11. ledna 1908 / Národběhla v lednu 1911 „snižovací dražba“ ní listy z 30. srpna 1889 / Jihočeské ohlasy
z rozpočtu stavby, ten v té době činil z 14. 1. 1911.

PŘEHLÍDKA STARÉ TECHNIKY V KALIŠTÍCH
Prosluněné a téměř letní odpoledne
v sobotu 26. října tvořilo v Kalištích
kulisu prvnímu srazu místního Spolku
přátel staré techniky.
K vidění zde byl například prvorepublikový automobil Škoda 430 z roku

1930, historické traktory Zetor, motocykly a další. Všechny stroje se v rámci
srazu zúčastnily soutěže v jízdě pravidelnosti, která pochopitelně nabídla
prostor i přítomným dětem. Diváci i
soutěžící měli dále možnost hlasovat
v anketě „O nejzajímavější stroj“. Po
dobu celého odpoledne bylo k dispozici občerstvení pro malé i velké, včetně
cukrové vaty a drobných pamlsků pro
děti. Ty se zde utkaly v hodu míčkem
na cíl a malovaly křídami na asfalt.
K večeru byly předsedou spolku vyhlášeny výsledky soutěže i ankety a předány diplomy a věcné ceny.
(ook)

Foto: O. Klempíř 5x

vydařený šipkařský turnaj zná vítěze

třetí ročník šipkařského pohoštění rautového typu muselo borklání v temelínské hospodě cům přijít k chuti. Celkovým vítězem
byl vyvrcholením celoroč- se stal pan Jiří alias Žán.
Poděkování patří organizátorům,
ního náročného tréninKu
panu kuchařovi, paní hostinské, místnašich amatérů.
Pořadatelé letos nenechali nic
náhodě a kvalitně celou akci
připravili. Díky instalaci tří terčů byl zaručen hladký a rychlý
průběh celého klání.
Nastoupili borci starších ročníků s velkými zkušenostmi i z
větších mačů. Nechyběly však
ani ročníky mladých, kteří vládli
především pevnou rukou a dobrým zrakem. Celkem bojovalo
patnáct hráčů a rozdělilo si hodnotné ceny, z nichž některé bylo mož- ním hasičům i Skupině ČEZ, jež na
né ihned konzumovat. Stejně tak velké akci přispěla z Oranžového roku. (roh)
ZVĚRKOVICE
4. 1. 2020
Myslivecký ples, 20:00, hrají Kameňáci
18. 1. 2020 Ples vltavotýnských rybářů, 20:00 hod.,
TEMELÍN
		
hraje Relaks
18. 1. 2020 Sousedský ples, 20:00, hraje Vouzband
7. 2. 2020
Ples farní charity Týn nad Vltavou, 		
1. 2. 2020
Obecní ples, 20:00, hraje Netolička
		
20:00 hod., hraje Relaks
22. 2. 2020 Masopust, dopolední start v 9:15 		
15. 2. 2020 Hasičský ples, 20:00, hraje Pohoda
		
u OÚ TEM, večer od 20:00 hraje 100-ka
7. 3. 2020
Dětské maškarní, 14:00
28. 3. 2020 Podnikatelský ples, 20:00, hraje Pohoda
CHVALEŠOVICE
LHOTA POD HORAMI
17. 1. 2020 Myslivecký ples, 20:00, hrají Babouci
7. 3. 2020
Hasičský ples, 20:00, hraje Netolička
Foto: R. Horák 2x

OČEKÁVANÉ zimní AKCE
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PODZIM V TEMELÍNSKÉM SLAVOJI

Mužskému týmu fotbalového Slavoje se nepodařilo
navázat na úspěšné putování soutěží z minulého ročníku,
kdy celou soutěž okresního přeboru temelínští vyhráli.

foto: TJ Slavoj Temelín

Začátek podzimní části byl ve
znamení několika výher nad silnými soupeři, na které se ale nepovedlo na konci podzimu navázat,
kdy Slavoj ztrácel body se soupeři
z dolní části tabulky. Nakonec ale
Slavoj přezimuje na pěkném pátém
místě. V posledním domácím utkání jsme se rozloučili s končícím trenérem Zdeňkem Hrdinou. Do zimní přípravy povede družstvo mužů
nový trenér Aleš Novák, který již u nás působil jako hráč.
Mládežnické týmy urputně bojovaly o každý bod, a jako přes kopírák přezimují
taktéž na pátých místech ve svých soutěžích. Našim benjamínkům se body (díky
nařízení fotbalové asociace) nezapočítávají, tak můžeme říci, že jsou ze všech
nejlepší. Odměnou jim byla návštěva prvoligového utkání mezi Dynamem ČB
a Karvinou, kdy zaváděli hráče při nástupu k utkání. Mládežnické týmy nezahálí,
a po krátkém odpočinku se již potí v tělocvičnách a na halových turnajích.
(Pavel Hasil, sekretář oddílu)

VÁLKA S NEZNAŠOVEM

Foto: O. Klempíř
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Nadpis jistě potěšil všechny militantní jedince, nicméně je trochu zavádějící. „Válka, aneb
jak dívky chtěly vládnout“ je totiž název divadelní hry, se kterou do Temelína 15. 11. přijel
Divadelní spolek Tyl Neznašov. Věrně, uvěřitelně, a se správnou dávkou humoru odehraný
příběh z pera „císaře českého hardrocku“ F. R.
Čecha určitě nezklamal. Kníže Přemysl, Bivoj,
Vlasta, Kazi, panna Šárka, panic Ctirad, vynálezce Okov Rakev a především vladyka Vojen /
Častava a božský pěvec Lumír si tento večer zcela zaslouženě podmanili temelínské obecenstvo.
A konečný výsledek tohoto boje mezi muži a ženami? Jako vždy… nerozhodně (ale pro dívky). Tak
Perun s vámi, kluci.
(ook)

stalo se před šedesáti lety aneb z obecní kroniky

Počasí
V noci na 11. prosince 1949 začalo mrznouti a ráno bylo
zamrznuto, pak připadávalo trochu sněhu. Zdá se, že se k nám
stěhuje již definitivně zima.
Stalinova výstava
Ve dnech 20. a 21. prosince byla ve škole instalována výstava generalissima J. V. Stalina. Na chodbě byla rozvěšena řada
plakátů s obrazy ze života Lenina a Stalina, i ze života ruského, pak hesla o socialismu a míru. Bohužel zájem o výstavu
nebyl žádný, i když byly plagáty, které zvaly ku návštěvě.
Pokuta
Paní Pisingrová Justina čp. 28 porazila neoprávněně vepře
a vyměřena jí pokuta 500 Kč a veřejné pokárání.
Obecní účet
Srovnáme-li účet obce s rozpočtem, vidíme veliký rozdíl. Příjem je proti rozpočtu o 65.929 Kč větší a vydání převýšilo rozpočet o 98.537 Kč. Zdá se to podivným a proto nutno o těchto
rozdílech podrobněji uvážiti.
Socialismus v zemědělství I.
Na základě nařízení Min. zem. č.612 ze dne 30. V. 1949 mají
býti do konce února převzaty od hospodářství soukromých větší stroje jako traktory, velké mlátičky, velké výfukové řezačky, samovazače, americké ohrnovače a obraceče sena a velké
elektrické motory. V Temelínci byl již koncem prosince převzat
od Grilla traktor a samovazač. Poněvadž u Vejvodů a Sobolíků
mají nedostatek pracovních sil a nestačí na obhospodařování,
uvažují prý tam o zřízení Jednotného Zemědělského Družstva.
Svatební síň
Na zařízení sňatkové síně zakoupeny: 1 stůl, 8 židlí, 1 obraz
presidenta Gottwalda, 1 státní znak, dále zakoupeno radio a
gramofon za 16.000 Kč.
Škola
Ve školním roce 1949-50 přistoupilo do naší školy nově 16
dětí a navštěvovalo ji celkem 85 dětí. Rozpočet školy zůstal
nezměněn podle loňského roku 27.702,- Kč.
Měna obyvatelstva
V roce 1949 se narodily v naší obci 4 děti a to 1 děvče a 3
hoši a zemřelo 10 lidí: 3 ženy a 7 mužů.

Socialismus v zemědělství II.
Počato bylo přebudování života hospodářského. Na místě
dosavadní soustavy daně obratové a důchodové zavedena t.r.
všeobecná daň, jež zatížila soukromé hospodaření oproti podnikání společnému směrů socialistických.
Jmenovitě veliké změny připravovány v zemědělství. Pro
zemědělce zavedeny výrobní a dodávkové smlouvy, jež každý
zemědělec musel podepsati. Provedeny byly v obcích soupisy
větších strojů v hospodářstvích: motorů výbušných, traktorů i
elektrických samovazačů, velkých řezaček i mlátiček, amerických obracečů sena a nařízen zákaz jejich prodeje.
Mechanizace v zemědělství pokračovala. Do obce přišlo 5
pleček na brambory, již zemědělci zakoupeny. Na mlácení lenu
dodala tírna stroj na odsemeňování. I nové formy výpomoci v
zemědělství se v naší obci objevily: brigády. Bohužel mládež z
Týna se tu špatně osvědčila.
Veškerá snaha upřena pak k tomu, aby všude J.Z.D. byla zřízena. Vedle zvýhodnění daňového u všeobecné daně a nadlehčení cenového u hnojiv zavedeno i zvýhodnění při vydávání
šatenek. Tyto vydány námezně pracujícím, členům družstev a
u samostatných zemědělců jenom (námezně pracujícím) výjimkou malým zemědělcům. Ostatní odkázáni na volný trh. Vedle
těchto snah věnována této otázce i řada schůzí. To vedlo ku
utvoření přípravného výboru v naší obci. Vcelku však vládla
nechuť k této formě hospodaření, jež se projevila při jednání o zápůjčku na společný traktor. Skupina 6 zemědělců při
elektrisačním družstvu zakoupila traktor Zetor 25. Část ceny
splatila v podílech, zbytek si chtěla vypůjčiti (výpůjčkou). Na
valné hromadě elektrisačního družstva se však objevil odpor,
takže vyslovovány obavy, že to je cesta ku J.Z.D. Když pak na
vyjasnění rozdílů čteny stanovy J.Z.D., většina členů odešla a
valná hromada musela býti zcela bez úspěchu ukončena. Ani
schůza svolaná J.S. neměla v této otázce žádného úspěchu. Lze
dokonce pozorovati, že největší odpor se jeví v řadách malých
zemědělců, neboť cenové rozdíly se jich nedotýkají, zvýšené
mzdy je netíží a lehce si připomáhají vedlejším výdělkem mimo
zemědělství.
(roh)
IV. pamětní kniha obce Temelína 1948 - 1952

SENIORŠTÍ OLYMPIONICI

Foto: O. Klempíř 3x

Na temelínském hřišti se 14. září sešli senioři,
aby zde poměřili své síly, důvtip, um a obratnost
v rámci druhého ročníku seniorské olympiády,
kterou pro ně připravily Domovy KLAS a obec
Temelín.
21 sportovců se utkalo v osmi poněkud netradičních disciplínách,
což však u závodníků nijak nesnížilo jejich nasazení, bojovnost a
touhu po vítězství. Nutno podotknout, že se navzdory občasné rivalitě neslo celé klání zcela v duchu fair play a během celého dopoledne nebyl zaznamenán
jediný dopingový případ.
Při závěrečném vyhlášení výsledků obdržel každý soutěžící s diplomem i
zlatou medaili, jednotlivá
družstva následně krásné (a nepochybně chutné) ceny. V Temelíně tak
vyhráli všichni.
(ook)
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VEČER
S DECHOVKOU

Foto: O. Klempíř

V pořadí již 33. Večer s dechovkou
uspořádal 30. listopadu v Temelínské
hospodě Dechový orchestr Temelín.
Pokračuje tak nadále v tradici těchto
koncertů, u jejichž zrodu stál zakladatel a dlouholetý kapelník temelínské
dechovky pan Jaroslav Košnář.
Hostem tohoto večera byl smíšený
pěvecký sbor Pěslav-Ozvěna z Třeboně pod vedením Jany Polčákové a Jana
Járy, který je rovněž dirigentem Dechového orchestru Temelín. Historie tohoto sboru sahá až do roku 1863 (Pěslav
– spolek pěvecký), kdy krátce po svém
založení čítal více než 180 členů.
V roce 1967 se Pěslav spojil s pěveckým sborem Ozvěna (zal. 1864) z Chlumu u Třeboně.
V Temelíně členové sboru PěslavOzvěna doprovodili svým zpěvem
v několika úvodních skladbách oficiálního programu Dechový orchestr Temelín, a následně představili svůj repertoár s převážně duchovními a lidovými
skladbami. Večer zakončil DO Temelín
pásmem dechovek.
(ook)

Foto: O. Klempíř

poslední leč v sedlEci - myslivci vz. kanci 5:0

Nastal podzim a jako
každý rok myslivci tradičně vyrážejí na společné hony.
Po společných honech na kachny
(září, říjen) nastává období, kdy se
pořádají společné naháňky na černou
zvěř (listopad, prosinec). A jak takové
setkání myslivců vypadá? Sejdou se
ráno na předem domluveném místě,
pozdraví se podáním ruky (i takové
podání ruky je rituál, kdy ukazujete svému protějšku, že nemáte v ruce
zbraň), proběhne tradiční nástup, kdy
myslivecký hospodář všechny přivítá
a všem sdělí, co se bude lovit, kde, kdy
a kam se smí střílet. Zvýšený apel na
bezpečnost je velmi důležitý a nikdy
ho není dost. Jednu takovou naháňku uspořádal Myslivecký spolek Háj
Temelín 23. listopadu 2019. Z fotografií je patrno, že naháňka byla úspěšná. Bylo uloveno 5 kusů černé zvěře
(prase divoké) a jedna liška.
Po společném setkání v přírodě
následovala ještě tzv. „poslední leč“ –
posezení s pohoštěním v Sedlecké hospůdce. Při poslední leči také proběhl
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„myslivecký soud“, kdy byli účastníci honu, kteří nedodrželi myslivecké
zvyky, žertovným způsobem trestáni.
Vynikajícím hudebním doprovodem
byli jako tradičně Pétépáci.
Nyní nastává pro myslivce období
zvýšené péče o zvěř. V zimě má všechna zvěř omezené možnosti příjmu potravy, zvláště napadne-li sněhová pokrývka. Myslivci plní zásypy, do krmelců
dávají seno a zrní.
Nejenom všem přátelům přírody, ale
i všem ostatním přeji do nového roku
hodně zdraví a štěstí. Všem myslivcům přeji do nadcházející sezóny hodně loveckých úspěchů.
Lesu a lovu zdar.
(K. Bláha)

Foto: K. Bláha

Foto: K. Bláha

Foto: R. Horák

Konečně se bude jezdit přes několik žel. přejezdů lépe.

VZPOMÍNKY A PŘÍBĚHY – JOSEF ŘEZNÍČEK
Lidský život nejsou jen
růžové květy, zpěv ptactva
a slunečné dny, ale mnohdy
i temnota a čerň v podobě
tragických osudů. Synonymem toho druhého byl
u nás Josef Řezníček.

Osmnáctého srpna roku 1863 se ve
Lhotě pod Horami (čp. 13) narodil
Řezníčkům syn, kterému dali jméno
Josef. Nevíme, jaké měl dětství, víme
ale, že v pozdějším věku sloužil jako
čeledín a nádeník a pro ostré slovo či
ránu nešel nikdy daleko. Brzy se stal

střípky z jednání zastupitelstva
Září – Prosinec 2019
- na mandát člena zastupitelstva
rezignovala paní Dana Kamenická,
nahradil ji pan Pavel Hasil
- rozpočet obce pro rok 2020 schválen jako vyrovnaný ve výši 61 mil. Kč
- schválen nákup traktoru od firmy
UNIAGRA CZ a.s. za cenu 1,849.000,-

- schválen záměr pronájmu hospody
s bytem ve Zvěrkovicích
Kompletní výpis usnesení OZ najdete na webových stránkách obce
a na úřední desce ve vaší vsi. Zápis
z jednání je k nahlédnutí na obecním
úřadě, nyní přechodně v Kalištích
čp. 71.
(luk)

díky své výbušné a agresivní povaze
postrachem Temelína a okolí. V roce
1899 byl ženatý, měl šest dětí a… za
sebou už osm trestů. Toho roku v temelínském hostinci u Petříků rozbil dveře a vyhrožoval hostinskému zabitím
a vypálením hospody. Tu noc Temelín
hlídalo před Řezníčkem
deset mužů. Ráno byl
Řezníček zadržen četníkem a eskortován do
Týna nad Vltavou k soudu, který mu „nadělil“ 18
měsíců těžkého žaláře.
Podle vydaného zatykače z roku 1907 (kdy
byl hledaný pro zločin
veřejného násilí a rušení
náboženství) byl Řezníček prostřední, silné
postavy, měl podlouhlý, zdravý obličej, černé
vlasy a obočí, zdravé zuby, podlouhlý nos a byl
oholen.
Předposledním místem
působení jmenovaného
byl dvůr Křesín u Hluboké. Řezníček, který byl
v té době podruhé ženatý
– avšak manželku opustil a o děti se nestaral –
v Křesíně pracoval jako čeledín se svou
družkou, vdovou Marií Petříkovou.
Časté hádky, kdy Petříková vyčítala
Řezníčkovi jeho 13 trestů, a Řezníček
Petříkové náklonost k dalším mužům,
vyvrcholily 25. ledna 1912. Ten den
po několika výhrůžkách zabitím Řezníček přešel od slov k činům. Po další
ostré slovní konfrontaci udeřil Petříkovou zezadu sekerou do hlavy. Ta na
následky zranění ochrnula na půlku těla
a za tři týdny zemřela. Stačila však ještě proti útočníkovi vypovídat. Případ
byl rychle uzavřen. Josef Řezníček byl
23. února 1912 odsouzen českobudějovickou soudní porotou k smrti provazem.
Posledním místem Řezníčkovým
byla vězeňská cela v Českých Budějovicích, kde vzal patnáctého dubna 1912
Josef Řezníček práci katovu do vlast(ook)
ních rukou.
(zdroj: Jihočeské listy, č.37/1899,
Budivoj, č.10/1912, Jihočeské
listy č.23/1912, Budivoj č.31/1912)
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TEMELÍNSKÉ KACHNY a KACHNIČKY - DRBY z VESNIČKY
obec stále nemá své
partnerské město
Po vzoru jiných obcí se zvolení
konšelé rozhodli, že budou mít naše
vesničky své partnerské obce. Nápad
se nezdál špatným, a tak byl přijat plán
(jak jinak tajný - pozn. red.), aby byla
vyslána delegace do světa a našla partnera hodného našich sídel. Složení delegace bylo vybráno demokraticky losem, přičemž počet losů si mohl každý
zúčastněný koupit za mírný obolus.

Tajný Komitét pro sblížení civilizací,
jak se výletníci nazvali, odletěl 1. dubna. Jelikož ještě byla zima, vybrali si
teplou destinaci ve střední části Filipín.
Třítýdenní jednání v různých rumopalírnách sice našla vhodné kandidáty,
ale nikoho, kdo by uměl jihočesky nebo
aspoň česky.
Až poslední den se naskytla šance, že
celá výprava bude úspěšná. Pátrači totiž
objevili v městečku Puerto Gallera malý
domek s nápisem Láska. V domnění, že
jde o kostelík plný chudých,
a tudíž spoře oděných jeptišek,
málem podepsali smlouvu se
starostkou madam Halelujá
Mamá.
(red)
Osvětlení temelínského stadionu už
má přípojku
Zvídaví občané našich obcí
si možná v letošních letních
dnech povšimli podezřelé
Čeští potapěči čtou na Filipínách prvního Hlásiče. noční akce okolo fotbalového

stadionu v Temelíně. Zatímco rýhy
a výkopy od elektrárny směrem k Č.
Budějovicím byly odtajněné a pokládal
se do nich parovod, druhým směrem
se jakoby nic nedělo. Nekalou činnost
však prozradila nehoda vlečky v neděli
12. července, kdy díky podkopanému
pešunku vykolejila. A tak do akce vyrazili zvídaví reportéři Hlásiče.
Na místě naši redaktoři narazili na
důlní činnost, která maskována budováním meliorací, tajně razila štolu
pro pokládku vysokonapěťového kabelu až pod fotbalovou tribunu. Díky
našemu vyšetřování jsme zjistili, že
bylo plánováno osvětlení celého sportovního areálu v devíti třicetimetrových
sloupech, napájených přímo ze třetího
atomového bloku, který však nebyl
ještě kolaudován. Celá akce tak byla
zastavena a obec nyní počítá škody.
Žádáme tímto návštěvníky sportovních
akci, aby se nedotýkali kabelů, ani ze
(red)
země trčících.

Jako každého roku, také letos byl postaven u školy vánoční stromek, který je večer osvětlen barevnými žárovkami a pod
Zdroj: Temelínská kronika, zápis z prosince 1949.
stromkem … (viz tajenka).
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