ročník IV.

nezávislý občasník
ÚVODEM… Vás vítáme u třetího letošního vydání našeho plátku - a zároveň posledního pod touto hlavičkou a
názvem. Od dalšího čísla budeme již pouze PATRIOT, ze záhlaví zmizí též znak obce, který pomyslně (včetně označení
„temelínský“) předáváme oficiálnímu obecnímu zpravodaji s názvem TEMELÍNSKÝ HLÁSIČ, který naleznete ve svých
schránkách již v polovině dubna. Připomínáme ještě, že uzávěrka příspěvků do TEMELÍNSKÉHO HLÁSIČE je 29. března
2019. Pokud máte zájem svým příspěvkem obohatit tento obecní zpravodaj, bližší informace (včetně prostoru pro
reklamu) najdete na obecních webových stránkách v rubrice TEMELÍNSKÝ HLÁSIČ v „Pravidlech pro vydávání
obecního zpravodaje“.
Uplynulé dny patřily vzpomínkám na události, které se odehrály před 80 lety. Konec druhé republiky (tentokráte
s pomlčkou v názvu, Česko – slovenské, která trvala 167 dnů - od konference v Mnichově v roce 1938 do 14. března
1939), příjezd německých okupačních vojsk, odtržení Slovenska, vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. My se nyní
očima temelínského kronikáře podíváme na to, co se dělo u nás.
V Temelíně se Němci objevili 16. března 1939 ve 13 hodin. Obrněný vůz a několik nákladních aut zastavilo před čp. 56
(Parýzek). Jakoby počasí samo bylo proti okupantům, hustě sněžilo a silné poryvy větru neustále činily silnice
nesjízdnými. Němci vystoupili a informovali se na četnické stanici o stavu silnice na Týn nad Vltavou. Ta byla na kopci
u kříže, navzdory nařízenému nepřetržitému odklízení a prohrnování, opět zcela zavátá. Němci museli dolů
s automobilů a podílet se aktivně na bezproblémovém průjezdu kolony. V Temelíně se zdrželi celkem asi 10 minut,
sotva však vesnici opustili, počasí se umoudřilo. A jak v Temelíně okupanty vítali? Vlastně nijak. Pouze několik lidí
vyhnala zvědavost na náves, kde stáli a čekali, co se bude dít. Do hovoru s Němci se dal jen Jan Pletka, ten byl pak
obviňován, že prý volal: „Heil Hitler“ a měl z toho po válce ještě dlouho nepříjemnosti.
Náklady na prohazování sněhu 16. března 1939 při příchodu Němců byly vyčísleny na 489,- korun.
Po vyhlášení protektorátu byla rozpuštěna československá armáda, úřední vyhlášky musely vycházet dvojjazyčně,
dvojjazyčné byly názvy a
pojmenování, veškeré
schůze a představení se
musely hlásit 14 dnů
předem do Č. Budějovic,
obyvatelstvu bylo nařízeno
zdravit německé vlajky, na
silnicích se začalo jezdit
vpravo… Ve škole proběhla
sbírka vajec pro uprchlíky
ze zabraného pohraničí,
vybráno bylo 262 vajec. Do
Temelína nastoupil nový
četník, štábní strážmistr
Ročovský, který byl
„odejit“ ze samostatného
Slovenska, stejně tak jako
další čeští zaměstnanci a
česká inteligence.
V Březí vnikl řidič
českobudějovického

gestapa Liebl do bytu židovského obchodníka Šulce, napadl jeho manželku a setru. Následně je obě odvlekl do
hostince, kde je nechal vysvléct a zbil je. Takto je naložil do auta a u Hluboké je z vozu vysadil.
(zdroj: II. pamětní kniha obce Temelín 1937 – 1944, foto: archiv P. Záhoříkové)

Z těchto časů relativně dávných a neradostných se přesuňme raději do poněkud radostnější a především bezpečnější
minulosti nedávné. A jubilejní 20. ročník temelínského masopustu si připomeňme aspoň na obrázcích.

Letošní rok, zdá se, bude u nás ve znamení železniční dopravy. Provoz letních osobních vlaků s různými turistickými
cílovými stanicemi slibuje Klub přátel Transverzálky, unikátní zážitek v podobě jízdy motorovým vozem „Stříbrný šíp“
nabízí České dráhy a spolek Vltavotýnská lokálka již 20. dubna 2019. Historický vlak bude veden rychlíkovým
motorovým vozem Stříbrný šíp (M 260.0), jenž letos slaví 80 let od své první jízdy. Jedná se o jediný vyrobený vůz
svého druhu, který se do Temelína podívá úplně poprvé. Předběžný jízdní řád, ceník jízdného a on-line rezervaci
(včetně zakoupení jízdenky) je možné zajistit na: www.vltavotynskalokalka.cz.
(zdroj: www.vltavotynskalokalka.cz)

POZVÁNKA…
21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4. Jóga pro seniory.
1. 4. Turistický pochod na Vysoký Kamýk, sraz u domovů Klas v 10:00 hodin.
8. 4. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, „Léto s kovbojem“, český film s J. Hanzlíkem v titulní roli, Kino Sokolovna,
vstupné 60,-Kč, odjezd autobusem v 8:59 hodin.
12. 4. Bowlingový turnaj pro seniory ve Lhotě pod Horami, odjezd automobily od Klasu v 12:45 hodin.
15. 4. Velikonoční a jarní tvoření v senior klubu, začátek v 9:00 hodin.
18. 4. Velikonoční dílničky pro děti v Klasu, začátek v 14:00 hodin.
(Není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy Klas. Bližší a konkrétnější informace získáte u zaměstnanců Domovů Klas, na nástěnce
v Domovech Klas na adrese Temelín 15, na jejich FB profilu či na adrese: https://www.domovy-klas.cz.)

SPORT…
Již tuto neděli 24. března 2019 od 15:00 hodin se na temelínském hřišti rozpoutá lítý boj o první příčku okresního
fotbalového přeboru. Domácí TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ jako vedoucí celek vyzve tým TJ Slavoj Srubec, který je na
průběžném druhém místě a na vedoucí Temelín ztrácí pouhý jeden bod.
I další utkání sehrají hráči z Temelína na domácím pažitu, 31. března od 15:00 hodin se odtud pokusí odvézt body
mužstvo z Borovan.
Mladší přípravka temelínského Slavoje má v prvním jarním kole volný los, k prvnímu soutěžnímu utkání tak nastoupí
až 16. dubna od 17:30 hodin v domácím prostředí v derby proti Týnu nad Vltavou.
V okresním přeboru starších přípravek zamíří temelínští 28. března na hřiště Borku, začátek utkání je v 17:00 hodin.
V Temelíně se starší přípravka poprvé na jaře představí 2. dubna od 17:15 hodin proti fotbalistům Nemanice/Úsilné.
Vylepšit sedmé místo po podzimu budou mít šanci mladší žáci TJ Slavoj Temelín 13. dubna od 10:00 hodin na Borku.
Do Temelína je můžete přijít podpořit 17. dubna v 17:00 hodin při utkání proti týmu z Hrdějovic. Přijďte fandit!!!
(zdroj: www.fotbal.cz)

ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň. Těšíme se na Vaše fotografie, plakáty, pozvánky a jakékoli další materiály vztahující se
k Temelínu a blízkému okolí, které nám můžete předat osobně, zaslat e-mailem, nebo zanechat po dohodě
v Domovech Klas v Temelíně. Všechny tyto materiály Vám samozřejmě v pořádku a nepoškozené vrátíme.
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.

