28. ÚNORA PŘIŠLA ZIMA DO TEMELÍNA

foto R. Horák

S JANEM BARTUŠKOU NEJEN O KNIHÁCH

Představovat Jana Bartušku starousedlíkům by bylo zcela zbytečné. Setkání s ním je vždy inspirativní a poučné, jeho
přehled a orientace v historii, stejně tak jako jeho paměť, jsou pro obyčejného smrtelníka fascinující. Autor několika
místopisných publikací v současné době připravuje knihu o Temelínu, a tak jsme u lívanců a čaje (děkujeme dívkám
z KLASU) Jana Bartušku požádali o rozhovor.
Začněme od začátku. Pocházíte
z Březí…
Narodil jsem se v Českých Budějovicích, ale rozum jsem bral v Březí.
A to místo, kde vyrůstáš jako dítě,
to místo těch prvních a nejsilnějších
zážitků... je prostě rodištěm. A rodiště
s tebou jde, i když už třeba vůbec není,
jako v mém případě Hrádek. To rodiště
bude, dokud my, co ho pamatujeme,
budeme živí. A jediná možnost, jak
můžeme překlenout existenci a neexistenci, je sednout a psát. A proto
také připravuji nové a rozšířené vydání
knihy VYBLEDLÉ KONTURY, včetně
kapitoly „Vzpomínky venkovského
kluka“. Budou to vzpomínky třeba na
řemeslníky a lidi, kteří nám nějakým
způsobem ozvláštňovali a zkrášlovali
život.

Kam jste pokračoval po základní
škole?
Po základce jsem se nemohl dostat na
střední školu, přestože jsem měl samé
jedničky. Neměl jsem ten správný
původ zachycený v posudku. A když
jsem se po velkých potížích dostal na
Střední všeobecně vzdělávací školu
v Týně nad Vltavou a odmaturoval
s vyznamenáním, nemohl jsem pokračovat na VŠ. Vždycky mi poslali
papír, že pro velké množství uchazečů
mi nelze vyhovět. A to jsem zkoušel
šest nebo sedm škol. Když jsem se
tedy nemohl nikam dostat, začal jsem
shánět nějaké zaměstnání. Na pracáku
mi řekli, že se půjdu učit strojním
zámečníkem. Po maturitě! Nakonec mi
pomohl můj bývalý profesor František
David přesvědčit děkana pedagogické

fakulty a další týden jsem tedy mohl
složit přijímací zkoušky.
Před jejich zahájením jsme museli
podepsat papír, na kterém stálo, že:
1) nepřestoupíme na žádnou jinou

foto Domovy KLAS
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vysokou školu nebo fakultu, 2)
budeme chodit na všechny vyhlášené
brigády, 3) nastoupíme do pohraničí.
Po škole mi pak do posudku napsali,
že jsem schopen dělat vědeckou práci,
na druhou stranu ale také to, že jsem
politicky málo vyspělý.
Jaké bylo vaše první místo po
škole?
Začal jsem učit v Horní Plané. A hned
po čtrnácti dnech učení jsem tam měl
průšvih. Když jsem totiž při literatuře
deváťákům vysvětloval metaforu
ve verších komunistického básníka

Se sourozenci (archiv J. Bartušky).

S. K. Neumanna, ve které použil
citát z Bible, děti, aby porozuměly,
chtěly odvyprávět celý příběh. Někdo
se doma prořekl, večer byla partajní
schůze a ráno už jsem měl ředitele
školy na hospitaci. Při rozboru mi
vytkl, že vyučuji náboženství a další
takový prohřešek bude na této škole
mým posledním.
Oni ti funkcionáři kolikrát nebyli
nijak chytří, a já je občas i trochu
provokoval. Tak například: zástupce
ředitele kontroloval zápisy v třídních
knihách. Zápis o výuce jsem vyhotovil
latinsky… a už jsem poslouchal: „Co
jsi s nima probíral, cos je učil…?“
Latinsky neuměli…
A pak stále v pohraničí?
Po pěti letech jsem utekl do Hořic.
V Horní Plané totiž ze mne udělali
předsedu ROH a jako takový jsem
měl podepsat propuštění dvou učitelů.
Podpisu jsem se vzepřel. Mým
odchodem se navíc snížil početní stav
učitelů, chyběla má aprobace, a tak ti
učitelé mohli učit dál. Po šesti letech
v Hořicích jsem se vrátil znovu na
sedm let do Plané. Pak jsem působil na
učilišti ve Větřní. Mezitím jsem byl ještě
jeden rok místostarostou v Českém
Krumlově. A jestli si bolševici mysleli,
jak se mi pomstili, když mě poslali do
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pohraničí – tak vůbec ne. Já jsem tam ZNAMENÍM DVOJITÉHO LEKNA“,
potkal řadu zajímavých lidí a leccos která vyšla v roce 2018.
jsem se naučil.
Jak se takové knihy píší?
Jak jste se dostal na Biskupské
Dlouhá léta je to o sbírání materiálů
gymnázium?
a studiu dokumentů. Abyste mohl doVolali mi z budějovického biskupství, kumenty prostudovat, musíte umět
generální vikář: „Vy jste ten věřící latinsky, německy a číst staré písmo.
kantor? Chtěl byste učit na Biskupském Napsat to pak není problém, problém
gymnáziu? Přijďte se mi zítra před- je ty materiály sehnat. Všechny ty věci
stavit.“ Tak jsem se tam dostavil, je třeba umět nosit v hlavě a správně
přivítání bylo impozantní. Kouknul je třídit. Dokud tohle budu umět, budu
na mě a říká: „Ty chlape, já jsem si tě moci psát. Tak takhle vzniká knížka.
představoval úplně jinak.“ A nastoupil Také v ní musí být hodně obrazového
jsem jako zástupce ředitele gymnázia. materiálu, jak mi do předmluvy poslední
Nyní už jsem v důchodu, ale stále učím knihy napsal ředitel Státního okresního
na částečný úvazek na Základní škole archivu v Českých Budějovicích PhDr.
při Biskupském gymnáziu. Kromě Daniel Kolář: „Kdo je líný číst, ať si
mých čtyř aprobovaných předmětů alespoň prohlédne obrázky, protože
jsem učil téměř vše. Mými žáky byli i ony umějí beze slov mnohé říci“.
třeba herci Bambas, Rajchert, Mádl
A kniha o Temelínu?
nebo současný ministr Adam Vojtěch.
Bývalým starostou Petrem MacháčKdy jste začal psát?
kem jsem byl osloven, abych připravil
Už k maturitě jsem přinesl knížku knihu o Temelíně.
„Z historie Hrádku a Křtěnova“.
Musím se ale přiznat, že materiály
Komisi natolik zaujala, že jsem si tam sbírám už delší čas. Když jsem byl
mohl povídat, co jsem chtěl. To byla třeba v archivu a sbíral materiály pro
moje první knížka, měla 30 stran a do Hrádek a dostalo se mi do ruky něco
dneška ji mám.
o Temelínu, tak jsem to pochopitelně
U maturity jsem slíbil, že se k té také vyčlenil s tím, že to bude k použití.
knížce vrátím. Pak jsem studoval Navíc jsem pak poprvé viděl Našincovu
a další prací byla práce diplomová kroniku, tak to mi spadla čelist. To si
s názvem: „Kdo byl autorem deníku v Temelíně ani neuvědomují, jakého
poselstva k francouzskému králi roku solidního člověka tady měli. Nevím,
1464“. Při postgraduálu jsem sbíral nakolik byl či nebyl oblíben, ale jemu
pomístní jména z katastru Březí u Týna vděčí Temelín za zaznamenání své
nad Vltavou; poděkování za jejich sběr historie ve 20. století. Dobré je také
mi poslal sám pan profesor Vladimír vyslechnout si, pokud je to možné, nějaŠmilauer. Při studiu na Teologické kého pamětníka. Rizikem u pamětníků
fakultě jsem poté dělal velkou práci ale je, že jak stárneme, tak nám dost
o podílu jezuitů na národní kultuře dobře nefunguje paměť a kolikrát
v době barokní. No, a pak už jsem chodil dokážeme smotat dohromady různé
do archivu a sbíral materiály na knihu věci. Navíc jsme přesvědčeni, že tak je
VYBLEDLÉ KONTURY; Z historie to pravda. Při konfrontaci s písemnými
Hrádku a Křtěnova, zaniklých obcí záznamy pak z toho bývá trochu hořko.
na Vltavotýnsku,
Jako Vilém z Rožmberka s Polyxenou z Pernštejna (archiv J. Bartušky).
která vyšla v roce
2008. A tou jsem
se vrátil k té
maturitní práci.
Mezitím jsem dělal řadu brožur,
třeba pro hasiče
v Bohunicích, pro
školu ve Všeteči
nebo pro hasiče
ve Všemyslicích.
Ta posledně jmenovaná se stala
základem
pro
novou knihu „SE

Dají se některé
z vašich knih v tuto
chvíli ještě koupit,
nebo je celý náklad
rozebraný?
Všechno je už
pryč, mám pouze pár
výtisků o té kolektivizaci (ODPUSTIT
ANO, NE VŠAK
ZAPOMENOUT), ale
těch je už asi jen deset.
Případný dotisk knih
bych z ekonomických
důvodů řešil až v případě početnějšího
zájmu, evidenci zájemců si ale vedu.
Máte k Temelínu nějaký osobní
vztah?
První Bartuškové přišli do jižních
Čech z Neveklovska právě do Temelína,
a protože mívali vždy hodně dětí, tak
jsme zaplevelili celý kraj (smích).
A moji předkové pocházeli z Temelína
z čísla popisného tři.
Máte třeba také čas na četbu
něčeho jiného, než co potřebujete ke
své práci?
Občas si něco takového přečtu.
Naposledy jsem měl v ruce knihu od
současného papeže „Bůh je mladý“,
četl jsem knihu o kamenných Božích mukách v jižních Čechách, nebo když se
připravuji na přednášky, tak musím
přečíst všechno možné. Teď třeba Karla
Čapka.
Jan Bartuška
a hudba?
Tu jsem teď začal
„flákat“, byl jsem
muzikant, ale to teď
přestalo. Není čas.
Od dětství jsem hrál
harmoniku, po vojně
jsem přidal pozoun,
pak jsem s dechovkou
zpíval a nakonec mě
vzali do tanečňáku na Hluboké. Tam
jsem hrál varhany. Teď hraji sám jen
harmoniku, naposledy na přednášce
seniorům v Týně nad Vltavou.
Kdy bude kniha o Temelínu
dokončená?
Rád bych ji dokončil letos. Jen ještě
nevím, jaký bude mít název. Neměli by
Temelíňáci nápad?
(ook)
Děkuji za rozhovor.

S tanečním kroužkem ZDŠ Planá (archiv J. Bartušky).

Už jste ale také psal o temelínském
Slavoji.
Na tuhle brožuru (80 LET SK SLAVOJ TEMELÍN, vydala Nová Forma,
2016) mě také získal pan starosta
Macháček. To jsem šel ale na tenký
led – já nejsem sportovec a ve sportu
se příliš nevyznám. Tak jsem šel za
kamarádem, který za Temelín fotbal i hrál, a ten mi pomohl hlavně
s názvoslovím.
Kniha o Temelínu bude jistě
zajímavá. Je něco, co tam bude ještě
zajímavější než zajímavé?
Snažil jsem se najít dost podrobně
středověk, a to se mi snad i povedlo.
Měl jsem štěstí na zdroje.
Na co ještě se mohou čtenáři těšit?
Co by mohlo Temelíňáky překvapit?
Pokouším se v závěru o přehled jednotlivých domů, jednotlivá popisná čísla,
jak se tam střídali obyvatelé. Tudíž se
z toho dá vyčíst i to, kdy ty domy asi
vznikly. To je jedna věc. Tou druhou
je výpis celých rodin z Temelína
včetně dětí, včetně důchodců…
i s jejich věkem; podkladem mi byl
Popis farní osady Křtěnov z roku 1853.
To tam opravdu dám! Jen je zvláštní,
že potomci lidí, o kterých tam píši,
alespoň podle jmen v Temelíně dnes
nejsou. Ti staří Temelíňáci, to je prostě
pryč. Až mě napadá otázka, pro koho
to vlastně píši? Bude to dnes někoho
zajímat?
Do knížky chci dát také osobnosti,
které nějak souvisely s Temelínem. Měl
by tam být kněz Fabián, malíř Peterka,
malíř Holub, varhaník Říha, výtvarník
a básník Josef Bartuška, kronikář ing.
František Našinec nebo třeba muzikant
Jaroslav Košnář. Tihle by tam měli mít
své medailonky.
Je něco, co byste do vašich knih
rád napsal, ale z nějakého důvodu
nemůžete?
Je zdrávo dráždit hada bosou nohou?

Obec Temelín
prodává

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Cena za 1 m3 je
500 Kč bez DPH.
Pro bližší informace
volejte 607 086 548.
Onemocnění COVID-19, nový
koronavirus SARS-CoV-2
Infolinka Státního zdravotního
ústavu pro kohokoliv, kdo se
potřebuje poradit v souvislosti
s koronavirem, je k dispozici
denně na číslech:

724 810 106
725 191 367

www.szu.cz
www.mzcr.cz
www.khscb.cz
foto Ondřej Klempíř

PhDr. ThBc. Jan Bartuška
(*1948), pedagog, historik,
spisovatel a především člověk
s velkým Č. Autor několika místopisných publikací, např.
VYBLEDLÉ KONTURY,
ODPUSTIT ANO, NE VŠAK
ZAPOMENOUT, Z HISTORIE
SLAVĚTIC A VŠEMYSLIC,
SE ZNAMENÍM DVOJITÉHO
LEKNA, a dalších.
strana 3

POŽÁR KONTEJNERU
Nemilý začátek týdne připravili v pondělí 27. ledna obecním
zaměstnancům obyvatelé Zvěrkovic. Vinou žhavého popela,
který v kombinaci s kusy dřevěných pražců a dalším nesprávně uloženým odpadem vytvořil ideální podmínky pro vzplanutí,
zachvátily brzy plameny kompletní obsah kontejneru. A to včetně ostatků divočáka, jejichž přítomnost pouze podtrhla tíživý
dojem z upadající odpadové kultury, možná nejen na Temelínsku. Přivolaní pracovníci údržby s dobrovolným hasičem SDH
Temelín Jiřím Hasilem, jako velitelem zásahu, oheň bez problé(luk)
mů zneškodnili. Pachuť však zůstává hořká…

foto Miloslav Tomka

HMYZ A SEČENÍ
Celý život s ním bojujeme. Snažíme se ho všemi prostředky
vyhnat ze svého života. Jeho přítomnost je nám nepříjemná,
obtěžuje nás, štítíme se ho. Ale celou tu dobu zapomínáme
na jedno – bez hmyzu nepřežijeme. Takřka smrtelnou ránou
pro hmyz na našich zahradách a veřejných prostranstvích
jsou tzv. „anglické trávníky“. Tento trend se u nás rozšířil
i přes zcela nevhodné podnebné podmínky. Důsledkem jsou
suché travnaté koberce bez života, které nedokážou zadržet
vláhu, prach, ani poskytnout útočiště hmyzu.

Jak udělat z pouště prospívající oázu?
V první řadě je potřeba zapomenout na sekání trávníků
každé tři dny. Naordinujte si dovolenou od sekačky a snižte
interval na jednou měsíčně (na zahradách by stačilo dvakrát
ročně). Uvidíte, že zatímco sousedův udržovaný kartáč se
v parném létě promění na rezavé štětiny, u vás bude stále
zeleno. Je to dáno tím, že vzrostlejší tráva zadržuje lépe vlhkost v půdě a to prospívá nejen jeho drobným obyvatelům,
Jitka Mládková
ale i… (a o tom příště).

STO DVACET DIVOKÝCH KONÍ
SE ZABYDLELO NA TEMELÍNSKU

VYKÁCENÉ REMÍZKY
Tvrz Býšov je v okolí obce Temelín jednou z nejdůležitějších kulturních památek, kolem které vede i cyklostezka
a krajina kolem ní je vyhledávaná jak místními, tak i turisty.
Teď však tato část našeho bydliště skomírá kvůli neuváženému hospodaření. Nejdříve se u zdejších rybníků zvedla
stavidla a nechala se jen coby průtoková, aniž by zadržovala
vodu.
foto Jiří Vítovec

foto Lukáš Chytka

Také už jste si mysleli, že se Temelín zařadil mezi rezervace v Milovicích, NP Podyjí či Josefovských loukách u Jaroměře? Možná příště! Nyní však máme na mysli novou vlajkovou loď obecních komunálních služeb – traktor CASE,
modelové řady Luxxum, se stodvacetihlavým koňským
spřežením pod kapotou. Tento stroj s čelním nakladačem
obec zakoupila za 1 849 000,- Kč
bez DPH od firmy UNIAGRA CZ
a.s., a s vidinou větší soběstačnosti a zkvalitnění údržby veřejného
prostoru a komunikací k němu
postupně pořizuje příslušenství,
počínaje zadní hydraulickou radlicí (bystrý pozorovatel již mohl
vidět v akci) a zametačem. V budoucnu by pak měl traktor sloužit
na zamýšlené kompostárně. (luk)
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V posledních několika dnech se ale v této krajině objevují
další zásahy. Podél cest k tvrzi během let vyrostlo množství stromů. Zarostly valy a široké brázdy a vytvořily tak
z původně jen asfaltové silnice cestu, kam
vyráží na výlety nejen rodiny z blízkého
okolí. Tyto stromy se ale nyní kácejí.
Nejen ty malé, ale i vzrostlé a jehličnaté
a dokonce i kočičky v plném květu.
Nelze jednoznačně říct, kdo toto kácení provádí, protože tyto pozemky patří
nejen obci Temelín, ale i soukromým
vlastníkům. Doufejme jen, že místo nich
budou vysázeny alespoň ovocné stromy.
foto Lukáš Chytka

Mgr. Jiří Vítovec, Kočín

O MASOPUSTU VYŠLI ŘEMESLNÍCI KOLEDOVAT
Letošním tématem tradičního temelínského masopustu bylo známé rčení
„Řemeslo má zlaté dno.“

tého „máničku“ na havla.
Zlatým hřebem byl zajisté slepý kovář, který

Začalo se v místní hospodě, kde
byla připravena výborná polévka, která měla krky koledníků spíše vymastit
než zahřát. Bylo totiž krásných deset
stupňů nad nulou a svítilo sluníčko –
nejedna maska si podíl na vyvolání
tohoto počasí přivlastňovala. Starosta
v půl desáté, po krátkém projevu, předal klíč od vsi a věnoval zúčastněným
obligátní sud piva, který byl naložen na
„masokáru“ a ta tlačena i tažena po celou dobu procesí. V souladu s tématem
se tudíž v průvodu objevily masky různých profesí. Například pan kominík,
který mazal sousedy pro štěstí sazemi
nebo pilná kadeřnice ostříhala blonďa-

okoval koníka paní
Božence. Sousedstvo bylo vstřícné
a otevíralo své domovy, kde koledníky
hostilo zdarma domácími pochutinami
výtečné kvality, včetně škodlivých nápojů.
foto 3x Roman Horák
Ve č e r n í
rej byl opět
dobře nasycen
umně
vytvořenými
kostýmy. Výborně hrála skupina 100-ka.
Pivo
bylo
dobré.

ZOOOKÉNKO SHON – OSEL DOMÁCÍ

Osel domácí je využíván především
k nošení těžkých břemen, velká plemena unesou až 300 kg. V některých
zemích se používají i k jízdě, nebo zápřahu do vozů na orbu. Kromě své síly
poskytují lidem i maso a mléko, které
je daleko výživnější než to kravské.
Osel patří mezi býložravce. Kromě
kopřiv a šťovíku spase osel všechnu

rostlinnou potravu. Důležitý
je však dostatek čisté vody
a seno. Ve volné přírodě se
dožívají 10 – 15 let, v zajetí až
40 let.
Jsou to společenská zvířata,
která žijí ve stádech čítající od
dvou do třiceti jedinců, vůdcem je vždy samec.
Páření probíhá v posledních
dnech jara, nebo začátkem léta, většinou
zvládají porod sami,
bez pomoci člověka.
Asi po 11 měsících rodí klisna hříbě, které má už v druhém roce normální velikost,
plnou sílu má ale až v roce
třetím.
Na našich „Shonských pláních“ se prohánějí tři oslí holky. Eliška, které jsou 4 roky,

S povděkem je nutné kvitovati, že
i naše mládež odložila tablety a internety a pomalu přebírá tuto zajímavou
tradici. Díky patří pořadatelům, zúčastněným, přispěvatelům i fanouškům.
Pro obzvláště zvídané čtenáře je nutné
uvést, že se tento mumraj v naší obci
chystá i příští rok.
(roh)

u nás pobývá třetím rokem. Na podzim
loňského roku se nám naskytla příležitost, k Elišce přibyly oslice Bety a Týna,
obě jsou staré okolo pěti let. Nejvíce radosti mají, když dostanou mrkev, usušený chleba a lidské pohlazení. Od obou
těchto přítulných a mazlivých slečen
čekáme ze začátku jara oslí mláďata.
Petra, Martin a Matěj Tomkovi
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE OBCE - SEDLEC
Sedlec, jenž bývá občas označován i jako Sedlice, se poprvé připomíná roku 1381. Název pochází ze slova „sedlo“
a může být jak označením geografické polohy (nížina), tak
(ze staroslovanštiny „sielo“) označením dvorce, sídla, kde
žijí lidé.
V historických záznamech dochází často k záměně „našeho“ Sedlece se Sedlecem jižně od Vodňan při silnici na
České Budějovice. Profesor August Sedláček v sedmém
svazku svých Hradů, zámků a tvrzí království českého píše:
„Ze Sedlce u Chvalešovic pocházel Ješek řečený Jiřátko
(+1381), který měl také v okolí některé statky…“.
Ves Sedlec zřejmě ve století 14. náležela vladykům z Březí, následně se dostala do držení Malovců. Po konfiskaci
jejich majetku byla připojena k hlubockému panství.
Také zde se na vesnici podepsaly hrůzy a útrapy třicetileté
války. V berní rule z roku 1654 se uvádí pouhý jeden osedlý grunt, a to Adama Straky, který podle
záznamů choval 4 voly, 8 krav, 8 jalovic
a 4 svině. Grunty Sladkovský, Kuchařovský, Sykovský, Taškovský, Voznobovský
a Linhartovský byly pusté, stejně tak jako
Šatanovská chalupa.
„Popis králowstwí Českého“ od Františka Palackého z roku 1848 uvádí v Sedleci
(„Budějowsko, panstwí Hluboká, majitel
Jan Adolf kníže ze Šwarcenberka, Sedlec“) 23 domů a 142 obyvatel.
Součástí hlubockého panství byl až do
zrušení vrchnostenské správy v roce 1849.
V letech 1850 – 1884 byl Sedlec osadou
Lhoty pod Horami, poté se osamostatnil.
Chytilův adresář z roku 1915 v Sedleci

Sedlec 26

Kovárna Sedlec
Dožínky Sedlec

zaznamenává místní zastupitelstvo: starosta J. Straka,
radní J. Zelenka a F. Dvořák, výbor J. Profant, J. David,
J. Sháněl, V Brůha a F. Bezpalec. V obci dále působilo
Hospodářské strojní družstvo pro Sedlici a okolí, byl zde
hostinec (Sháněl F.) a kovář (Chaloupka V.).
Podle místní pověsti vede z chvalešovické tvrze tajná
podzemní chodba až do Sedlece pod stodolu u Straků.
V Sedleci bylo v roce 1950 založeno JZD, to bylo
v roce 1960 sloučeno společně s družstvy v Temelínci,
Temelíně a Lhotě pod Horami do JZD Pokrok Temelín.
V obci se nachází kulturní dům s restaurací, za pozornost jistě stojí návesní kaple Nejsvětější Trojice z počátku 20. století nebo kovárna.
(ook)

Počet obyvatel a domů v Sedleci:
Rok		
1869 1880 1890 1900
Obyvatel
183
184
187
168
Domů		
27
27
29
29

1910 1921
193 160
30
30

1930
141
27

1950
108
27

1970
88
26

1980
75
22

1991
52
27

2001
61
31

Použité zdroje: Archivní materiály obce Temelín / Berní rula 27, kraj Prácheňský, Dr. Antonín Haas, díl první, 1954 / Historický lexikon obcí ČR
1869 – 2005, díl I., Český statistický úřad / Hrady, zámky a tvrze království českého, August Sedláček, díl sedmý, Písecko, 1890 / Chytilův úplný adresář
království českého, Alois Chytil, 1915 / Popis Králowstwí Českého, František Palacký, 1848 / Vltavotýnsko – Krajem dvou řek, Martina Sudová, 2010
/ Dějiny farnosti Bílá Hůrka, strojopis, VII. Pamětní kniha obce Temelína 1959- 1962.
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PÁR ŘÁDKŮ ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
A opět se hlásíme ze školy a školky.
Co jsme prožili, a ještě prožijeme
a zažijeme do konce školního roku.
Na konci ledna děti obdržely pololetní vysvědčení. Již tradičně se předávalo
z rukou starosty Temelína v Informačním centru JETE. Odměnou byl
i výborný dort., na kterém si děti velice
pochutnaly.
V průběhu ledna a února se děti ze
školy i školky zúčastnily plaveckého
výcviku v Písku. Některé děti si zdokonalily techniku plavání, některé bez
dopomoci uplavaly větší vzdálenost
a přestaly se bát vody.
V první jarní den (21. března) nás
čeká tradiční maškarní bál v Temelínské
hospodě.
Na březen plánujeme též akci Barevný
den. Chystáme se vyrábět výrobky s tématikou jara a Velikonoc. Výrobky si
vyzdobíme školu i školku.
Po úspěšném 1. roč. fotbalového turnaje škol z Vltavotýnska navážeme na

fotbalovou tradici a opět v květnu si
fotbalová družstva ze sousedních škol
poměří síly.
V červnu se chystáme zas a znova na
„Školu v přírodě“ (tentokrát i s mrňousy
z MŠ). K zavazadlům si přibalíme kromě dobré nálady i kola a helmy. Budeme
se tužit v dopravní a tělesné výchově.
V polovině ledna se konala schůzka
rodičů a pedagogů, pro které byly zhotoveny školní dotazníky. Tyto dotazníky
byly vypracovány na základě požadavků rodičů. Otázky, které dotazník obsahoval, se týkaly spokojenosti, resp. nespokojenosti se školou, pedagogickým
sborem, vybaveností školy, zahrady,
školních akcí atd. Z dotazníků, které
se vrátily, byla vyhotovena analýza, na
základě které byla vyhodnocena situace ve škole i školce jako pozitivní. Bohužel, ne všichni rodiče využili možnosti vyjádřit se a uvést připomínky
a návrhy k dění ve škole. Z dotazníků
dále vyplynulo, že spousta rodičů od-

NOVÉ WORKOUT HŘIŠTĚ

O budoucnosti workoutového hřiště se v Temelíně definitivně rozhodlo 26. srpna 2019, kdy na návrh hodnotící komise byla dodavatelem na realizaci zakázky „Workout hřiště
Temelín“, vybrána firma WORKOUT CLUB PARKS s. r. o.,
a následně zastupitelstvem obce Temelín schválena. Již v listopadu téhož roku bylo hřiště realizováno u fotbalového areálu v obci Temelín. Celková cena byla 679.784,-Kč bez DPH.
Částka je to nemalá a proto doufám, že se všichni návštěvníci
k areálu budou chovat s respektem a úctou.
V krátkosti by to chtělo zajisté říci, cože to vlastně takové venkovní fitness je. Zjednodušeně se jedná o venkovní
posilovnu, kde hlavní zátěží je především vlastní tělo
cvičence. Skládá se ze soustavy hrazd, bradel, žebřin
a dalších prvků a doplňků. V případě obce Temelín je
kupříkladu ještě doplněno o Pole Dance tyč, úchopy
na zavěšení šplhacího lana, boxovacího pytle, gymnastických kruhů a TRX. Některé z těchto doplňků budou
kompletovány v jarních měsících. Jedná se zejména
o šplhací lano v celkové délce 4,5 metru a boxovací
pytel. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pytel i lano
budou na hřišti zavěšeny trvale, s výjimkou zimních
měsíců. Pokud by se přece jen naplnily obavy a jakýkoliv doplněk by byl odcizen, zastupitelstvo již nebude
tyto doplňky nahrazovat novými.

mítá dávat své děti do naší školy, a to
bez udání důvodů nebo, že nepreferují
spojené ročníky. Schůzky se zúčastnila
i školní psycholožka, která naopak vyzdvihla výhody malotřídní školy, individuálního přístupu a rodinného prostředí. Tento názor byl podpořen dalšími
pedagogickými specialisty.
V dubnu nás čekají zápisy do 1. třídy
základní školy. Rádi přivítáme budoucí
prvňáčky z naší spádové oblasti. Dveře
jsou otevřeny i mimo spádovým dětem.
Nabízíme:
* Malou školu rodinného typu
* Menší počet dětí
* Individuální přístup
* Logopedická prevence přímo ve škole
* Grafomotorický kurz pro budoucí
prvňáčky
* Dostatečný výběr z nabídky kroužků
* Škola v přírodě a další akce
V květnu proběhne i zápis do mateřské
školy.
Mgr. M. Macháčková, ředitelka

Rád bych vás dále obeznámil s tím, že WO hřiště není poslední akvizicí v našem ,,zábavném trojúhelníku“, jak tomuto
místu rád říkám, ale že obec v těchto místech plánuje v roce
2020 dále vybudovat lanovou dráhu pro děti, pingpongový
stůl a výměnu a doplnění herních prvků na současném dětském hřišti. Dále se připravuje osvětlení hřiště, které především v podzimních a zimních měsících prodlouží využití
celého areálu. Celý tento prostor ve tvaru trojúhelníku bude
následně oplocen, a to zejména z důvodu ochrany a bezpečnosti dětí. Rekonstrukce dětských hřišť a oplocení jsou postupně plánované pro všechny naše přilehlé obce. Hřiště se
nebudou zamykat, a tudíž budou i nadále plně přístupná pro
všechny návštěvníky.
V jarních měsících se uskuteční oficiální otevření WO hřiště, které bude zahrnovat doprovodný program za účasti sportovců, kteří nám ukáží jak správně a efektivně cvičiště využívat. Přesné datum bude upřesněno na internetových stránkách
obce Temelín. Tímto vám všem přeji, aby i pro vás toto místo,
které obec buduje, našlo využití, ať už jako tréninkové místo
na čerstvém vzduchu, nebo jako zábava a odreagování pro
vás a především pro vaše děti.
Bc. Pavel Kosík, zastupitel
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JARNÍ ZÁPASY TEMELÍNSKÉHO SLAVOJE

3. ročník

MEMORIÁL
PAVLA NOVOTNÉHO
Slavoj Temelín
13. 6. od 13:00 hodin

KNIHA

HUDBA

PŘEDNÁŠKA

VYPRÁVĚNÍ
O VZDÁLENÝCH
KRAJÍCH

INDONÉSIE
BALIJSKÝM
HOTELIÉREM
JIŘÍM HRUŠKOU
Možno zakoupit na

www.kniznieshop.cz

HLÁŠENÍ ROZHLASU.CZ

Tento unikátní způsob informování
občanů, který získal mnoho ocenění,
odstartoval začátkem roku také v Temelíně a k dnešnímu dni zde eviduje na tři
desítky uživatelů. Zařadil se tak po bok
již stávající služby V OBRAZE, o které
jsme psali v čísle 1/2019.
V případě zájmu o odběr obecního
hlášení vyberte nejvhodnější způsob pomocí letáku přiloženého v minulém čísle
našeho zpravodaje. Uživatelům chytrých
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telefonů stačí naskenovat QR kód pro
instalaci mobilní aplikace, v které se následně zaregistrují, nebo mohou navštívit web www.obectemelin.cz pro stažení
komplexnější aplikace V OBRAZE.
Pro získávání informací prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailu je potřeba
vyplnit formulář na výše zmiňovaném
letáku a ústřižek odevzdat. Možnosti
odevzdání jsou následující – osobně na
přechodném působišti OÚ v Kalištích

Na sále temelínské hospody

15. 5. 2020 17.30 hod.

čp. 71, do poštovní schránky Obecního úřadu v Temelíně čp. 104, v Domovech KLAS Temelín, kde jsou zároveň
k dispozici i prázdné formuláře, nebo
do rukou kterékoliv pracovnici Domovů
KLAS, nejbližšímu pracovníkovi údržby obce, správci DPS Temelín, stavebnímu technikovi, zastupitelům či členům
osadního výboru. Při nejasnostech pište
na info@obectemelin.cz nebo volejte
606 306 509.
(luk)

STALO SE PŘED SEDMDESÁTI LETY aneb Z OBECNÍ KRONIKY
ROZPOČET
Rokem 1950 se podstatně mění hospodaření obcí. Tímto
rokem se jejich rozpočty stávají částí rozpočtu státního. Obce
v našem okrese se dokonce vzdávají své samostatnosti, jejich
finanční hospodářství se vede ve skutečnosti na okrese. Na
obci jest pouhý finanční referent, který účty sbírá a posílá
ku proplácení na okres a podobně i příjmy odvádí do okresní pokladny. V důsledku zapojení do rozpočtu státního mění
se uspořádání celého rozpočtu podle obrazu jaký je u státu.
Příjmy budou 105.200,- Kč a výdaje 150.300,- Kč.
SOCIALIZACE
Na mlékárně v naší obci byl pověšen plagát na němž jest
heslo: V roce 1950 zvýšený postup socialisace. To znamená,
že bude dokončena socialisace v obchodu, prováděna v řemesle a v zemědělství. Obchod byl již zcentralizován, řemeslo bude soustřeďováno v obecních podnicích a zemědělství
z menší části v majetku státu a z větší části v jednotných zemědělských družstvech.
POČASÍ
Nový rok 1950 začal s mrazem. Po vánocích nás zasáhla
vlna oteplení, takže bylo bláto, ale na nový rok máme mráz
-6st. C.
SNIŽENÍ CEN A UVOLNĚNÍ
Od nového roku byla uvolněna obuv s gumovou podrážkou
rovněž tak benzin a nafta. Cena benzinu pro osobní auta je
22 Kč/l. Nafta zůstala ve stejné ceně. Významnou novinkou
jsou nové šatenky. Budou stejné pro všechny spotřebitele
(muže, ženy i děti). Poněvadž gumová obuv byla uvolněna,
má nová šatenka jenom 120 bodů proti dosavadním 180. Kojenecké budou míti 250 bodů a na mateřství se vydá 100 bodů.
Při sňatku nebudou již dostávati novomanželé poukazy, poněvadž s tím bylo mnoho obtíží, nýbrž dostanou zvláštní body
519. Významným uvolněním jest, že sypkovina a cíchy nejsou
na poukazy, ale na body na šatence.
Šatenky dostanou všichni spotřebitelé vyjma těch, které
označí O.N.V. za protistátní živel aneb za vesnické boháče.
Také cenová úprava jest významná. Hovězí maso bude od
110 do 160 Kč, vepřové od 200-280 Kč, salámy od 210 Kč do
500 Kč. Přeškvařené sádlo 350 Kč.
S.N.B.
Od 1.1.1950 byl rozšířen obvod zdejší stanice S.N.B. Patří
sem nyní všechny obce levého břehu Vltavy vyjma Hněvkovic.
Od 1.1. sem byli přiděleni vrchní strážm. S.N.B. Hála Frant.
z Koloděj n./L. kde byla stanice zrušena a ze Strmilova od
Jindř. Hradce v.s. Brchaň Adolf.

STÁTNÍ STATEK
Od 14.1. přešel státní statek Temelín ze ředitelství Milenovice (Protivín) na ředitelství Č. Budějovice (Hluboká).
ÚMRTÍ
Dne 16.1.1950 oznámil ráno zvonek skonání Matěje Tašky
z čp. 12. Jím odchází ze vsi rázovitá postava, jak rázovité bylo
jeho jméno, neboť dnes se již na Matěje nekřtí. Jeho sestra
odjela do Ameriky. Matěj trávil nyní svůj věk na výměnku
pomáhaje občas synovi pokud ještě síly a zrak stačily.
ÚŘEDNÍ SŇATEK
První úřední sňatek byl ve zdejší obci konán v sobotu dne
21.1.1950 ve 3 hod. odpoledne. Oddání byli Jiřina Bezpalcová ze Sedlce a Frt. Veverka z Albrechtic.
Svatba se konala v nově upravené místnosti na obecním
úřadě. Místnost byla nově vymalována a natřena i opatřena
potřebným nábytkem.
Nevěsta se ženichem přijeli se dvěma svědky a družičkou
autem. Byli uvítáni matrikářem Jos. Honskou, který ihned přizval předs. M.N.V. Václava Valentu, aby vykonal obřad úředního sňatku. Pan předseda přednesl krátký proslov v němž
připomenul, že nynější lidově demokratická republika zaručila svobodný sňatek, rovné právo ženy s mužem v majetkových
i rodinných poměrech. Na to vznesl dotaz, zda snoubenci hodlají svobodně jíti společným životem. Po vyslovení souhlasu
prohlásil předseda sňatek za uzavřený. Novomanželé vyměnili
prsteny a přítomní blahopřáli. K tomuto prvému sňatku obdrželi novomanželé od obce darem radio.
Přirozeně, že tato událost vzbudila pozornost zvláště toho
ženského světa, který si neodepřel přiblížiti obřadu i v samé
svatební síni. Poněvadž se obřad konal dříve než bylo předvídáno, přišli někteří zvědavci až po skončení, kdy již svatba
odjela.
POČASÍ
Únorové počasí bylo velmi mírné. Měnilo se všelijak, mrazy
však nebyly velké. 12.2. na popelec nevlídně, sychravé počasí
zakončilo masopust ale již 15.2. se vyčasilo takže před den
bylo až +8st.C, v noci však mrzlo. Včely měly prolet.
ZÁBAVY
Letošní průběh masopustních zábav byl obyčejný. Komunistická strana uspořádala svůj ples u Hulejů, na tom měly
ženy svůj ples u Petříků ve prospěch prádelny. Hasiči rovněž
u Petříků, načež na konec masopustu si v neděli mládež zatančila v maškarním plese u Hulejů a ženy uspořádaly maškarní
dozvuky u Petříků ve prospěch prádelny.
IV. pamětní kniha obce Temelína 1948 - 1952

inzerce
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DOMOVY KLAS VČERA A DNES
nebo k lékaři. Naše pracovnice jsou
velmi ochotné a klientům se snaží vyjít
vstříc. Stále v Domovech KLAS platí
heslo: „Jsme zde pro Vás.“ V případě
zájmu nebo pouze dotazů se obraťte na
sociální pracovnici nebo pečovatelku.
K dispozici máme také tištěné letáčky
s přehledem služeb, internetové stránky
www.domovy-klas.cz a facebookové
stránky Domovy KLAS Temelín.
Pravidelně zveřejňujeme plánované
akce senior klubu, dětského klubu,
i těch společných v místním tisku, na
naší nástěnce, facebooku a na kontakty
v evidenci. Pokud máte zájem o inforMáme za sebou rok 2019. Jaký
byl, co přinesl a kam nás posunul?
V průběhu roku se odehrálo několik
změn v naší činnosti. Předně ukončilo
provoz Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež, neboť se ukázalo, že potřeba
o služby tohoto zařízení pominula.
Věková skupina klientů pro NPZDM
je nyní v Temelíně málo zastoupena.
Místo toho jsme v Chrášťanech otevřeli
mateřské centrum Beruška a v Týně nad
Vltavou Dětskou skupinu – znamená
to tedy, že se oblast činnosti s dětmi
posunula směrem k nižším věkovým
skupinám. Dále se v minulém roce
podařilo zrenovovat dětskou hernu a vybavit novým nábytkem, útulnější
prostředí zve děti k odpolednímu odpočinku a prázdninovým hrám. Dětský
klub nadále nabízí svou činnost dětem
ve věku 5 – 15 let v odpoledním čase
– vždy od 13:00 do 18:00 hod. (po
předchozím přihlášení a domluvě)
a prázdninový provoz je 8:00 – 16:00
hod.
Další pravidelnou aktivitou naší
organizace je organizace senior klubu,
jehož provozní doba je PO a PÁ 9:00
– 12:00 hod. V letošním roce jsme
začali pod vedením již známé lektorky
Mgr. Daniely Zelenkové cvičit nejen

jógu, ale také rehabilitační
cvičení na židlích a v teple.
Tato dvě cvičení probíhají
vždy ve čtvrtek od 8:45
h. a pravidelně se budou
střídat. Na své si přijde
každý senior. Cvičení má
velmi dobré účinky na
tělesné i psychické zdraví
a pozitivní ohlasy i od cvičenců. Senior klub nadále uzpůsobuje svou nabídku dle přání členů, společně se vydáváme na
výlety, tvoříme, slavíme
i trénujeme paměť.
Ve stěžejní oblasti naší činnosti, kterou je pečovatelská služba došlo
k nárůstu počtu klientů.
V roce 2019 se Domovy
Klas staraly celkem o 41
klientů, z toho převážná
část bydlí na Temelínsku.
Počet hodin přímé péče
o klienty se blížil 2500. Zpravidla se
jedná o úkony typu: nákupy, donáška
jídla, doprovod k lékaři, úklid, či
pomoc s přípravou stravy a další služby.
Klienti také hojně využívají naše
služební auto pro dopravu na nákup

3x foto Domovy KLAS

mace, můžete zaslat svůj kontakt na
email: socialni@domovy-klas.cz.

Mgr. Markéta Kočová,
zodpovědná osoba Domovy KLAS

Nejbližší plánované akce
Domovů KLAS:
19. 3. – 18:00 h.
jarní sousedské posezení
v Temelínské hospodě
1. 4. od 15:30 h.
přednáška PhDr. Jana Bartušky –
Velikonoce a velikonoční zvyky
v dubnu plánujeme
výlet do Hornického muzea
v Příbrami
30. 4. od 17:00 h.
čarodějné odpoledne pro děti
v květnu se vypravíme na výlet
do okolí
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DPS SLAVÍ DVACET LET
Dům s pečovatelskou službou v Temelíně letos oslaví dvacáté narozeniny.
Stavba byla záhájena v červnu
1998, slavnostní otevření pak proběhlo
v březnu o dva roky později. Od té doby

Stavba DPS, první kopnutí do země, 1998.

Obec Temelín prostřednictvím
DPS nabízí a zajišťuje v těchto
více než třiceti bytech ubytování
seniorům, primárně je toto zařízení určeno pro občany z Temelína
a blízkého
okolí. Sociální služby
zde
poskytují
Domovy
KLAS,
které sídlí Otevření DPS Temelín v březnu 2000.
v Temelíně
a nachází se tu i kadeřnictví a byt
čp. 15, v objek- správce.
tu DPS působí
Investorem stavby byla Obec Temedvakrát týdně lín, náklady ve výši 45.000.000,-Kč
praktický lékař hradila ze svého rozpočtu.
(ook)

ESKYMÁCKÉ BRUSLENÍ I VÁNOČNÍ BESÍDKA
předvedly nejmenší děti. Dále se nám
představily s krásnou sestavou naše
školní děti, které předvedly náročnější
prvky tak, aby se vešly na malé pódium
sálu v Temelínské hospodě. Za předvedené sportovní sestavy sklidily velký
potlesk zaplněného hlediště. Tímto našim cvičencům děkujeme za sportovní
činnost.
Josef Mertl, předseda, eskymacizs@email.cz

Sportovní spolek ESKYMÁCI z. s.
Temelín pořádal koncem roku 2019
školičku bruslení ESKYMÁČEK pro
začínající bruslaře na zimním stadionu Soběslav. Bruslení se zúčastnilo
17 dětí, které byly rozděleny do třech
skupin. Děti, které se s ledem a bruslením teprve seznamovaly, dále děti, které už na bruslích trochu umí a mohly
tak plnit zábavné herní dovednosti na
ledě, a těžší úkoly pro náročné bruslaře
čekaly na děti, které již bruslení ovládají. Při závěrečném tréninku školičky
bruslení jsme ocenili naše šikovné bruslaře diplomem a medailí za úspěšnou
sportovní činnost na ledě i mimo led.
Dětem děkujeme za sportovní vyžití
a rodičům a prarodičům za součinnost.
Na základě zpětných kladných ohlasů

budeme v rámci možností s naší školičkou bruslení ESKYMÁČEK pokračovat i v letošním
roce 2020.
Zlomek činnosti spolku
ESKYMÁCI
z. s. Temelín
prezentovaly
děti na vánoční
besídce místní
ZŠ a MŠ 16.
prosince 2019.
Sestavu
základních sportovních prvků,
nacvičenou za
pár tréninkových jednotek,
strana 11

TEMELÍNSKÉ KACHNY a KACHNIČKY - DRBY z VESNIČKY
VZNIK NOVÉHO SPOLKU
Dnes přinášíme nové investigativní
zjištění, které mělo být pohřbeno v rovu
věčného mlčení. Redaktoři Hlásiče se
opět ponořili do undergroundu našich
obcí a zjistili neuvěřitelné skutečnosti.
Jednou z nich je založení tajného
spolku, který se zjevil v hlavách místních opilců a jejich přisluhovačů.
Spouštěcím mechanismem tohoto
nápadu bylo opravdu nechutné pivo,
které museli tito závisláci požívat
v místním hostinci. Zde čepovaný
páchnoucí mok z nedalekého pivovaru pod značkou Fakan 11, byl natolik
nepoživatelným, že bylo jen otázkou
času, kdy se zrodí revolta nebo epidemie. O neblahých účincích toho „nápoje“ byla již několik měsíců dobrá
povědomost. Úřad dokonce nechal
přeměřit průtočnost kanalizace po jednom z pivních dýchánků a ta dosahovala až pětinásobku normálu.

O co tedy jde. Tajná komunikace otců
zakladatelů, která probíhala především
elektronicky z dlouhých chvilek na
toaletách, směřovala k založení nátlakové skupiny. A tak vznikla nezávislá
organizace závislých občanů PIVNÍ
TÍSEŇ. Bylo sepsáno memorandum
a přísná pravidla a ujednání, která ale
měla jednu jedinou a výstižnou podobu: „CHCEME DOBRÉ PIVO!“.
Setkali jsme se s vedoucí tohoto seskupení, ale pod podmínkou, že neuvedeme jméno, příjmení, adresu, vyznání
ani pohlaví. Na úvod nám vedoucí prozradilo: „Našim cílem je pití piva, které
lze bez potíží strávit, a které si můžete
i vychutnat. Za to jsme ochotni platit.
Za patok, kterým byl soustavně ničen
náš organismus, společenství, mír a pohoda, platit nebudeme! “.
V současné době Pivní tíseň řeší
několik strategií jak dosáhnout svých
cílů. Navrhovaný bojkot putiky se

po zjištění, že by nebylo co pít, jeví
spíše jako nerealizovatelný. A tak
pravděpodobně nastoupí okupační
taktika, kdy se členové této pivní
sekty nahrnou do výčepu a budou zde
přebývat, dokud nedorazí nějaké lepší
pivko. Alternativou těchto akčních
plánů je také pití rumu. Na dotaz naší
redakce, co se stane, když toto vše
selže, odpovědělo vedoucí spolku Pivní tíseň toto: „Nastoupí nový pivní bojovníci. Jedno je však jisté, že o nějaké
abstinenci nemůže být ani řeč!“. (red)

... a na putice zbyl jen nápis...

Dne 19.3.1950 sehrála Č.S.M. divalo „ (viz tajenka)“ od Miloslava Stehlíka. Návštěva byla velmi četná a hra byla provedena dosti dobře vzhledem k tomu, že mnoho ochotníků hrálo poprvé.
Zdroj: Temelínská kronika, zápis z prosince 1949.
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