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ÚVODEM… si z letošních květnových
událostí připomeneme tradiční pokládání
věnce k pomníku padlým. To se uskutečnilo
v dopoledních hodinách osmého května u
příležitosti 74. výročí ukončení druhé
světové války. Místostarosta pan Petr
Macháček zde v krátkém proslovu ocenil a
poděkoval všem, kteří v této válce položili
svůj život za naši svobodu. Připomněl také
současné opětovné a sílící politické, vojenské
a hospodářské dělení světa na „východ“ a
„západ“ včetně dalších evropských a
světových událostí, které se v historickém
kontextu stávají varováním pro nás a
následující generace. Přítomní poté uctili
památku obětí minutou ticha.
Pomník, u kterého se tento akt konal, je dnes trnem v oku mnoha občanům. Proč? Inu, nápis ČEST A SLÁVA
SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ NAŠÍ OSVOBODITELCE tak úplně neodpovídá konci války v Temelíně (zmínili jsme v předchozím
čísle), také symbol srpu a kladiva je poplatný době, ve které pomník vznikl. Neměli bychom však současně zapomínat
na to, že součástí pomníku je i schránka, ve které jsou uloženy ostatky čtyř sovětských vojáků. Ostatky tří z nich sem
byly přeneseny z původních hrobů od pomníku obětem I. světové války v Temelíně (Viktor Sergejevič Davidov,
Merkurij Grigorijevič Pereligin, Vorotnikov), ostatky čtvrtého (Pavel Nikolajevič Isajev) byly původně uloženy v Březí.
Po zániku této obce z důvodu výstavby jaderné elektrárny byly přemístěny do Temelína a uloženy zde do společného
hrobu u nového pomníku. Tento válečný hrob je evidován pod číslem CZE3115-10435. A i když ani jeden z vojáků
nezahynul přímo při osvobozování Temelína, zůstali zde, stovky či tisíce kilometrů od svých rodin. I kvůli nám.

Ostatky sovětských vojáků před uložením
Slavnostní odhalení pomníku
(zdroj: III. pamětní kniha obce Temelín 1945 – 1947, Jan Bartuška: Odpustit ano, ne však zapomenout, foto: archiv Patriot a obec Temelín)

POZVÁNKA…
11. 6. Sportovní hry seniorů na Jiráskově nábřeží
v Českých Budějovicích od 9:00 hodin, odjezd od Klasu
v 7:45 hodin. Účast 12 seniorů, ostatní mohou přijet
fandit.
12. 6. V Domovech Klas v Temelíně se uskuteční
přednáška PhDr. Jana Bartušky na téma vystěhovalectví.
13. 6. Jóga pro seniory, 9:00 hodin, tělocvična.
15. 6. Zájezd z cyklu „Za tajemstvím historie“ s CK Floria a
spisovatelem a publicistou Ing. Janem Bauerem. Sázavský
klášter a hrad Český Šternberk. (Domovy Klas)
15. 6. Vltavotýnská lokálka pořádá nostalgickou jízdu
vlaku na pouť v Týně nad Vltavou, předběžné odjezdy
z Temelína do Týna v 9:18, 11:28, 13:58 a 16:48, vlaky
z Týna pak odjíždějí v 9:42, 12:45, 14:45 a 17:35 hodin. Přesný jízdní řád bude ještě upřesněn. Bližší informace na
www.vltavotynskalokalka.cz
15. 6. Pořádá SDH Kočín amatérský nohejbalový turnaj trojic u příležitosti otevření hřiště v Kočíně. Začátek v 9:00.
20. 6. Jóga pro seniory, 9:00 hodin, tělocvična.
20. 6. Pořádají Domovy Klas sousedské posezení v jídelně temelínské hospody, start v 18:00 hodin, hrají PTP-áci.
22. 6. SDH Temelín zve na „Rybářský den“ pro mládež do 15 let, „Panský“ rybník v Temelíně. Prezentace od 9:00
hodin u hasičské zbrojnice, zahájení soutěže v 10:00 hodin ve třech kategoriích: předškoláci, 6 – 10 let, 11 – 15 let.
22. 6. Zahajuje KPT Rail provoz výletních vlaků historickou jízdou do Netolic a do Týna nad Vltavou na Jihočeský
miniDen železnice. Odjezd z Temelína do Netolic v 11:06 a do Číčenic v 17:06, do Týna pak v 14:00 a v 18:00 hodin.
Detailnější a aktuálnější informace na www.kptrail.cz.
22. 6. TJ Slavoj Temelín pořádá druhý ročník memoriálu Pavla Novotného, fotbalového turnaje přípravek. Zúčastní se
týmy mladších i starších přípravek z Temelína, Protivína, Týna nad Vltavou a Dřítně. Začátek v 13:00 hodin.
26. 6. Patriot zve všechny na besedu s cestovateli Miroslavem Bískem a Michalem Vlčkem, tentokrát o jejich cestě a
zážitcích z Kyjeva, Černobylu a Pripjati, především pak ze samotné elektrárny, projekce fotografií s výkladem, videa.
Hudebně doprovodí akusticky LIGHT IN THE DARK. Začátek v 19:00 hodin, jídelna temelínské hospody.
27. 6. Přednáška „Urgent ID, chytré ztracenky, aneb jak přívěšek může zachránit život“, Domovy Klas, 10:00 hodin.
29. 6. Výlet lodí po Vltavě přes plavební komoru Hvěvkovice, čas bude upřesněn.
5. – 7. 7. Ve Lhotě pod Horami se uskuteční 39. sraz Lhot a Lehot. (bližší informace v TEMELÍNSKÉM HLÁSIČI)
13. 7. SDH Zvěrkovice pořádá od 21:00 hodin noční hasičskou soutěž, občerstvení zajištěno.
(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…
Fotbalisté TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ si zatím s přehledem drží vedoucí okresního přeboru. V květnu si připsali
vítězství 2 : 1 v Úsilném, deklasovali 7 : 0 Žabovřesky, na Hluboké podlehli těsně 0 : 1, porazili 3 : 1 Neplachov a
prohráli v Trhových Svinech 3 : 5. V posledním zápase na temelínském trávníku porazili 9. června Horní Stropnici
jednoznačně 8 : 2, což jim zajistilo jedno kolo před koncem soutěže vítězství v okresním přeboru. K poslednímu
utkání zamíří temelínští 15. června do Jankova.
Hráči mladší přípravky po výsledcích 2 : 2 s TJ Mokré, 9 : 13 se Ševětínem, 1 : 9 s Hrdějovicemi a 7 : 3 s FMA „B“ již
ukončili tento soutěžní ročník.
Starší přípravka vyloupila Dolní Bukovsko 16 : 0, porazila Ševětín 11 : 7, remizovala 6 : 6 na Hluboké a 3 : 3 v Mokrém,
aby v posledním utkání, kterým bylo derby s Týnem nad Vltavou, podlehla 1 : 6.
Mladší žáci hráli 1 : 10 s týmem Zliv/Olešník, 5 : 0 s Dolním Bukovskem, 4 : 7 s SKP „B“ a 1 : 15 s družstvem
Dříteň/Bavorovice. V konečné tabulce jim tak patří šesté místo.
(zdroj: https://fotbalunas.cz, https://www.fotbal.cz)

ZÁVĚREM…
Těší nás Vaše přízeň a zájem. Uvítáme Vaše fotografie, plakáty, pozvánky a jakékoli další materiály vztahující se
k Temelínu a blízkému okolí, které nám můžete předat osobně nebo zaslat e-mailem. Děkujeme, že nás čtete.
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. Všechny údaje zveřejněné v tomto listu jsou navzdory našemu
nejlepšímu snažení bez záruky. List je soukromým elektronickým médiem, za jeho případnou tištěnou distribuci nenese autor žádnou odpovědnost. Patriot
a jeho části je možno bezplatně dále šířit - což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům a darům . V každém případě za
přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz. Vychází tak nějak občas, ale většinou pravidelně nepravidelně.

