ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… se budeme samozřejmě věnovat osmičkovým výročím. 23. září 1938 vyhlásila Československá vláda
všeobecnou mobilizaci, 28. 9. 1898 vyjela v Praze po trati koňské dráhy první elektrická tramvaj z náměstí Republiky
do Královské obory. 30. září 1938 přijala Československá vláda mnichovský diktát a 5. října 1938 prezident Edvard
Beneš odstoupil ze své funkce a odjel do emigrace. 16. října 1868 se narodil Václav Klement, technik a podnikatel,
zakladatel mladoboleslavské firmy Laurin a Klement (jízdní kola, motocykly, automobily, od roku 1925 Škoda).
A u nás? Domkář Dvořák (čp. 74) našel na políčku u Rozov skleněný korálek se čtyřmi výčnělky, který 11. října 1928
označil znalec a učitel Dubský jako nález z doby laténské. Zásadní událostí této doby byla pochopitelně i zde
mobilizace v roce 1938 a následně mnichovská dohoda. Muži odcházeli bránit republiku na různá místa a pozice,
někteří s vyhlášením mobilizace, jiní později. Z Temelína to byli:
Z čp. 1 Šíma – do Horažďovic, 2 Stern – Olomouc, 3 Našinec – Košice, 4 Říha – Mladošovice, 6 Petřík – Č. Budějovice,
10 Vrzák – Kyjov, 12 Taška – Plzeň, 13 Zbíral – Praha, 14 Váca – Písek, 15 Holub – Kaplice, 22 Růžička – Plzeň,
29 Milota – Č. Budějovice, 30 Dvořák – Šumperk, 32 Dvořák, Masojídek – Písek, 33 Vrzák – Josefov, 35 Švarz –
J. Hradec, 39 Hubáček – Písek, 40 Váca – Písek, 42 Kestler – Benešov, 43 Hornát – Kralupy, 46 Vodička –
Č. Budějovice, 47 Horák – Č. Budějovice, 51 Petřík – Plzeň, 52 Tedla – Benešov, 58 Sládek – Písek, 60 Valenta –
Příbram, 64 Parýzek – Č. Budějovice, 65 J. Hasil – Praha, V. Hasil – Kralupy, 67 Řezníček – Č. Budějovice, 68 Hulej –
Vrůtky, 69 Peterka – Písek, 70 Brettl – Benešov, 73 Sládek – Č. Budějovice, 75 Dvořák – Kežmarok, 76 Slepička –
Dobřany, 82 Plojhar – Plzeň, 83 Vrba – Brno, 84 Kyrian – Praha, 86 Hasil – Plzeň, 87 Jankovský – Ružomberok,
94 Klimeš – Ruzyně, 99 Pileček – Č. Budějovice, 103 Parýzek – Č. Budějovice, 104 Chrastil – Plzeň, 105 Kašpar –
Č. Budějovice, 109 Hajný – Písek, 113 Honsa – Č. Budějovice, 115 Šedivý – Mělník, 118 Král – Brno, 119 Chaloupka –
Písek. Uvádíme zde pouze místa, kam byli dotyční prvotně mobilizováni. Poté pak byli většinou dále odesíláni (během
mobilizace často i vícekrát) na jiná místa, zařazeni ve strážních oddílech, pěších plucích, u leteckých pozorovatelů,
telegrafistů až třeba po stavitele lanovek či kuchaře. Mnichovský diktát a jeho následky pak postupně (a často i
potupně) vracel tyto muže zase zpět domů, a jen na chvíli oddálil vypuknutí druhé světové války.
Zpět do přítomnosti.
25. srpna se uskutečnil
6. ročník temelínského
pohádkového lesa.
Pořadatelé (Domovy
Klas a SDH Temelín)
připravili pro děti opět
den plný pohádkových
postav a veselých
soutěží. A tak jste
tento den mohli potkat
vodníka, králíky
z klobouku, Dlouhého,
Širokého a
Bystrozrakého, piráty,
černokněžníka a další.
A protože se děti při
plnění různých úkolů skutečně snažily, čekaly na ně na konci pohádkové trasy zajímavé ceny a zasloužené
občerstvení. A všichni se budeme těšit zase za rok.

V sobotu 15. září přivítalo temelínské hřiště účastníky historicky první seniorské olympiády. Více než 20 soutěžících se
utkalo ve zcela specifických disciplínách a nutno podotknout, že zápal a nasazení všech účastníků dával zapomenout
na věkovou kategorii závodníků. Nejcennější devizou pak byla samozřejmě dobrá nálada a na závěr i z rukou starosty
obce Temelína nezbytné poháry pro týmy a medaile a diplomy pro soutěžící.

(zdroj: Pamětní kniha obce Temelín, II. pamětní kniha obce Temelína, foto: Domovy KLAS, archiv TP)

POZVÁNKA…
22. 9. Pořádá SDH Litoradlice tradiční „traktoriádu“,
sraz traktorů v 12:30 hodin na návsi, začátek v
13:00 hodin. Startovné 100,-Kč.
19. 10. Zve všechny srdečně SDH Temelín do sálu
Temelínské hospody na divadelní představení
amatérských divadelníků z Chrášťan s názvem:
„P. P. S. …aneb je to ten pravý?“ Lechtivě zmatená
komedie s dobrým koncem začíná v 19:30 hodin,
vstupné dobrovolné.
20. 9. – 20. 10. Sledujte akce pořádané Domovy
Klas. Rádi bychom vám je nabídli i zde, ale
nepodařilo se nám je (navzdory urgencím) do 19. 9.
získat. Bližší a konkrétnější informace tak jistě
získáte u zaměstnanců Domovů Klas, na nástěnce
v Domovech Klas na adrese Temelín 15, na jejich FB profilu či na adrese: https://www.domovy-klas.cz.
SPORT…
Fotbalisté TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ hráli nerozhodně 2 : 2 se Zliví, podlehli Sokolu Římov 1 : 2, doma přehráli
Lokomotivu České Budějovice „B“ 2 : 1 a v Rudolfově podlehli místnímu SK 0 : 3. V průběžné tabulce patří Temelínu
8. místo. V dalším utkání v domácím prostředí přivítá Slavoj 23. září od 15:00 hodin tým SK Úsilné.
Hráči mladší přípravky vstoupili do soutěže prohrou 4 : 17 v Týně nad Vltavou, starší přípravka si doma poradila
s Borkem 12 : 3, nestačila výsledkem 4 : 6 na Nemanice/Úsilné a porazila 8 : 3 Olešník/Zliv. Na domácím trávníku se
představí 2. 10. od 16:30 hodin proti Dřítni.
Mladší žáci TJ Slavoj Temelín podlehli doma 4 : 5 Borku, pak však brali vítězství 8 : 0 v Hrdějovicích a 4 : 3 s Lišovem.
V Temelíně je čeká 29. 9. od 10:00 hodin Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit!
Z HISTORIE…
Když už jsme vás dnes zvali do Litoradlic na traktoriádu, přidáme odtamtud ještě jednu krátkou pověst (podle B.
Karáska): „Jednou přes Litoradlice táhlo pronásledované vojsko. Utrmácená četa vojska byla zatížená velkou
pokladnou s nesmírným bohatstvím. V největší úzkosti ji zakopala za Jagrausů (Jägerhaus). Daleko pak tito vojáci
nedošli, všichni padli. Zakopaný poklad získá ten hospodář, jehož černá kráva na Velký pátek ten poklad vyhrábne.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň. Těšíme se na Vaše náměty, především však fotografie a jakékoli další materiály vztahující
se k obci, které nám můžete zasílat e-mailem, předat osobně nebo zanechat po předchozí dohodě v Domovech Klas.
Obecně lidé takové ty věci, co jsou malým písmem, nečtou. Takže bychom si tady mohli psát, co chceme a nikdo by to stejně nečetl. Nicméně právě tím
nejmenším písmem jsou sdělovány (jistě ne zcela náhodou) ty nejdůležitější informace. Bylo by namístě tedy zdůraznit, že nikdo nenese jakoukoli zodpovědnost
za údaje v tomto listu a vůbec za celý list. List, včetně inzerce je zdarma, což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům k uhrazení
výrobních nákladů. V každém případě za přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz. Soukromé elektronické médium.

