nezávislý informační občasník

ÚVODEM… se dnes nebudeme zdržovat a budeme rovnou pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Abychom
stručně dokončili události konce II. světové války v Temelíně.
V noci na 9.5. propukl naplno útěk německé
armády. Temelínem projíždělo nespočet
nákladních, osobních i obrněných vozů,
nechyběly ani tanky. K večeru do obce přijel
německý major Werner Knöckel s majorem
vládního vojska Macounem. Ten sdělil, že se
zde má Knöckelův prapor, který sem má
dorazit později, odzbrojit. Knöckel však váhal,
k souhlasu s odzbrojením se odhodlal až pod
pohrůžkou přivolání ruských jednotek
z Českých Budějovic. Postupně přicházeli
avizované části německého praporu a byly bez
potíží odzbrojovány. Po 20. hodině však major
Knöckel změnil názor a prohlásil, že zbraně
odevzdá pouze Američanům. Odmítl a zastavil
odzbrojování a žádal zbraně zpět. Navíc je od Týna hlášena blížící se plně ozbrojená německá jednotka. Temelín žádá
do Českých Budějovic o neprodlený zásah Rusů, který je jim před půlnocí přislíben. Zároveň se urgentně žádá do
Protivína o příjezd Američanů, kterým by byli Němci ochotni předat zbraně. Kolem 2. hodiny přijíždí z Protivína
partyzáni vedeni kapitánem Stumpfem, nicméně jeho jednání s majorem Knöckelem končí nezdarem – zbraně budou
složeny pouze Američanům. Německá jednotka od Týna je už před Temelínem, kam za ní vyjíždí jednat Stumpf.
Němci odmítají odevzdat zbraně, slibují ale vyčkat na místě do rána. V Temelíně se zatím obyvatelé a především pak
partyzáni připravují na případný ozbrojený střet. Stumpf s Knöckelem odjíždí jednat s Američany do Protivína, odkud
se vrací kolem 5. ráno. Výsledkem je příjezd Američanů již před osmou hodinou, obrněné a doprovodné auto je
doplněno dvěma nákladními pro odvoz zbraní. Odzbrojování probíhá v klidu a na rozcestí u čp.26 staví temelínští
slavobránu, ke které jsou následně přizváni i Američané, aby kolem 13. hodiny Temelín pak definitivně opustili.
Zprávy o blížících se Rusech urychlují odchod Němců a za svoji jednotkou se vydává i major Knöckel. Kolem 14.
hodiny probíhá u slavobrány nadšené vítání Rusů, část z nich pokračuje směrem na Protivín. V obci hledají Rusové
majora Knöckela, kterého dopadnou pod Štochovicí. Je na místě obviněn z nařízených nelidských a surových zvěrstev
z konce války v Táboře, popraven a pochován ve Křtěnově. 12 května probíhají v Týně jednání o odchodu Maďarů,
kteří v závěru války bojovali proti Němcům a kterých je v okolí kolem 2900. Rusové zřizují v temelínské škole
nemocnici. 13.5. odchází Maďaři, obcí projíždí stále transporty vystěhovalců a po okolí se potulují Němci. U pomníku
jsou pohřbeni 3 ruští vojáci, kteří zemřeli v lazaretu (20.5. M.G.Pereligin, postřelený v Rakousku, 25.5. V.S.Davidov,
26.5. po autonehodě řidič Vorotnikov). Rusové začínají pomalu odjíždět a 11.6. se z Temelína stěhuje i lazaret…
(použitá fotografie je přetištěna z webu: http://severniceskobudejovicko.cz a byla prý pořízena v Temelíně)

POZVÁNKA…
20.5. Vás zve od 19 hod. Temelínský dechový orchestr do sálu místní hospody na 26. večer s dechovkou

25.5. výlet na Onen Svět (Klas)
28.5. od 19 hodin divadelní představení s názvem „Ani za milion“
v sále místní hospody, vstup dobrovolný
4.6. výlet ke dni dětí do ZOO Větrovy (Klas)
8.6. cesta kolem řeky /Koloděje – Bechyně/ a 15.6. pak přímo
zámek v Bechyni (Klas)
18.6. můžete díky sdružení „Vltavotýnská lokálka“ opět vyrazit
do Týna nad Vltavou na pouť vlakem

SPORT…
Fotbalisté A týmu po dvou prohrách jednoznačně
přehráli Borek a nyní je čekají výjezdy na hřiště
soupeřů, 22.5. na Hlubokou a 28.5. do Nové Vsi, která
je v čele soutěže. V Temelíně se A tým představí až 5.6.
od 15 hodin se Srubcem. Fotbalové naděje však
můžete přijít do Temelína podpořit již 24.5. na utkání
proti Hrdějovicím, od 16 hodin ty starší a o hodinu
později i ty mladší.
23.5. přijede do Temelína SK DYNAMO ČB -“35” s
řadou exligových hráčů k odehrání soutěžního utkání s
místním týmem Š+H Temelín v Precis lize hráčů nad 35
let. Začátek je od 17:30 hod. (možný skluz od 18hod.)
Oslavy 80 let založení klubu (2.7.) se blíží – účast
přislíbili mimo jiné i Kozlovna s Láďou Vízkem a Milan
Schelinger s bandem. (http://www.schelinger.cz)
Z HISTORIE…
S odpovědí na otázku z minulého čísla si vypomůžeme
přetištěním údajů z Chytilova adresáře (1915). A jistě
tam najdete i spousty dalších, neméně zajímavých,
údajů. A jen tak mimochodem, víte, kdy byl Temelín
elektrifikován, kdy byl připojen k elektrické síti?
ZÁVĚREM…
Vítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které nám můžete zasílat e-mailem (klempondr@seznam.cz),
nebo zanechat v Domovech Klas. 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. 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

