ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… si dobře vzpomínáme, jak jsme loni touto dobou děsili dítka školou povinná blížícím se koncem
prázdnin. A protože by to mohlo být klasifikováno jako šíření poplašné zprávy, tak letos o tom nepadne ani slovo.
Nicméně jsme i tak zaslechli, že se od třetího září ve školách něco chystá… 
Stručný přehled osmičkových výročí nemůžeme začít jinak, než 21. srpnem 1968, kdy k nám „přijela na (ne)zvanou
návštěvu“ vojska Sovětské armády, Polské lidové armády, Maďarské lidové armády, Bulharské lidové armády a
Národní lidové armády NDR. A tato „návštěva“ se nakonec tak nějak protáhla až do června 1991. 26. srpna 1278 padl
v bitvě na Moravském poli král železný a zlatý, Přemysl Otakar II. Prvního září 1598 povýšil Rudolf II. Hradčany na
královské město. 3. 9. 1948 zemřel československý prezident Edvard Beneš.
V Temelíně zatím v té době v roce 1928 postavili sušák na hasičské hadice, v roce 1948 nájemce dvora Hozman zkusil
osít u Námětku vojtěšku, 4.
září 1948 přivezl Radomír
Našinec stroj na trhání lnu
z Anglie a 11. září téhož roku
byl v Temelíně zrušen telegraf
a telegrafní přístroj byl
z pošty odvezen.
My jsme vás v minulém
vydání ochudili o historickou
rubriku. Pokusíme se to dnes
napravit a po vzoru
nejmenovaných bulvárních
plátků přinášíme „zásadní
události“ tak, jak o nich
informoval dobový tisk. Tak
snad nám to také zvedne
náklad a sledovanost… 
POKUS VRAŽDY
„V neděli ráno mezi 8. a 9. hodinou, když bylo téměř vše v kostele, přišel k domkáři Zelenkovi v Protivíně bývalý jeho
spolunájemník Matěj Hnilička z Temelína na návštěvu. Po chvíli, když se Hnilička přesvědčil, že mimo 73letého
domkáře nikoho více v stavení není, vrhl se pojednou na churavého starce a pěstí ho tak dlouho tloukl, až stařec
vědomí ztratil. Nyní lupič cítě se bezpečným, a mysle, že Zelenku usmrtil, počal v bytě vše prohledávati. Jak se později
shledalo, uzmul z prádelníku 185 zl .v bankovkách a za 1 zl. stříbrných šestáčků. S penězi těmi prchl ze stavení, když
byl ještě Zelenku v domněnce, že jest mrtev, pod postel hodil. Mezi tím se přepadený stařec poněkud zotavil, tak že
mohl svým při jejich návratu sděliti, jakého nevítaného hosta v bytě měl. Pachatel byl ještě téže noci dopaden, a sice
ve svém rodišti Temelíně, kam se byl s loupeží obrátil. Naloupené peníze byly u lupiče všechny nalezeny“. (Národní
listy, 17. 1 . 1872)
BANDA CIKÁNA BEZRUČKY POCHYTÁNA
„Četníkům z Temelína a pátračce z Čes. Budějovic se podařil znamenitý lov, který jim vynesl pochvalu všech po léta
postihovaných v roztroušených jihočeských obcích a městečkách. Zatkli rozvětvenou zlodějskou bandu cikána Matěje
Habicha, který je znám jako „Bezručka“, usedlého v Březí u Týna nad Vltavou. Při domovních prohlídkách u členů této
tlupy v Březí a Podháji bylo nalezeno spousty zboží odcizeného za několik let z celého Budějovicka a Vltavotýnska, pak
byly nalezeny slepice konservované po cikánsku, kasařské potřeby a mnoho jiných věcí“. (Národní listy, 16. 4 . 1940)

ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ
„Na lokální dráze Čičenice – Týn nad Vltavou se událo v sobotu 22. t. m. vážné neštěstí. Lokomotiva s jedním vozem
táhla motorový vlak od Týna do Čičenic. Před stanicí Temelín v záhybu praskla kolejnice a lokomotiva setrvačností
sjela s náspu na pole, kde se zabořila do země a zůstala ležeti na boku. Připjatý vagon, držen motorovým vlakem,
zůstal nakloněn na náspu a motorový vlak se vzpříčil nahoře na náspu. Tím se stalo, že si neštěstí nevyžádalo obětí na
životech. Bylo pouze 6 osob lehčeji zraněno. Strojvůdce i topič sjeli s lokomotivou až na pole a zůstali nezraněni
v lokomotivě. Rovněž i železničáři v připjatém vagoně nebyli zraněni. Raněné ošetřil MUDr. Pícha z Týna n. Vlt. a
příčinu neštěstí vyšetřují znalci. Spojení se udržuje silničním autobusem z Týna do Temelína, odkud jezdí do Čičenic
vlak. Do úterka bude pravděpodobně trať uvedena do pořádku a provoz bude zase normální. Odstranění vagonu a
lokomotivy potrvá však jistě delší dobu“. (Lidová demokracie, 25. 2. 1947)
MILENEC ZAVRAŽDĚNÉ BARTUŠKOVÉ PROPUŠTĚN Z VAZBY
„Bylo to 26. května, kdy byla v hustém křoví v lese u Temelína nalezena zavražděná služka Alžběta Bartušková ze
Všemyslic. Lékařským nálezem bylo tehda zjištěno, že byla zardoušena šátkem s hlavy už v neděli 22. Května. Tehdy
šla hned z rána do Temelína na nádraží naproti svému milému Janu Vaňatovi, dělníku z Protivína, s nímž již
připravovala svatbu. Právě oné osudné neděle chtěla Vaňatu uvést ke svým rodičům. Dlouho se pátralo po vrahovi,
několik podezřelých tuláků bylo zatčeno, až koncem července uhodili četníci na Vaňatu, který se stal velmi podezřelým
z této vraždy. Nesnadně si opatřoval alibi, zaplétal se ve výpovědi a již bylo skoro jasno, že jej bude souditi
budějovická porota. Ve vyšetřování však náhle nastal obrat a Vaňata byl propuštěn na svobodu. Četníci však sledují
další stopy, takže trvá naděje, že se tato vražda nepřiřadí k dalším, které zůstaly nevypátrány“. (Nár. listy, 6. 9. 1938)
(zdroj: dobový tisk, foto: pohled vodňanskou silnicí ke křižovatce u hospody, padesátá léta 20. století, archiv OÚ Temelín)

POZVÁNKA…
25. 8. Pořádají Domovy Klas ve spolupráci
s SDH Temelín 6. ročník pohádkového lesa.
Zápis proběhne od 9 do 11 hodin u hasičské
zbrojnice. Pozor, omezený počet účastníků!
Startovné je 50,- Kč za dítě a na konci čekají
určitě krásné ceny. Občerstvení zajištěno.
Vstupní karty do pohádkového lesa lze
zakoupit zde: KLAS Temelín, OÚ Temelín a
MAS Vltava (Jiráskova ul., Týn n Vltavou).
27. 8. Výlet do krokodýlí ZOO v Protivíně,
odjezd autobusem v 9.54 hodin, návrat
v odpoledních hodinách.
31. 8. Loučení s prázdninami u místní
hasičské zbrojnice, různé soutěže, opékání
buřtů, začátek v 17.00 hodin.
3. 9. V Domovech Klas se uskuteční rukodělný kurs pro seniory, začátek v 9.00 hodin.
7. 9. Zahájení provozu aktivizační činnosti pro seniory, začátek v 9.00 hodin v Domovech Klas.
15. 9. Proběhne v temelínském sportovním areálu olympiáda pro seniory nad 60 let, začátek v 9.00 hodin.
20. 9. V Temelínské hospodě se uskuteční tradiční sousedské posezení s přednáškou PhDr. Jana Bartušky na téma
„Jména a příjmení“. K poslechu a tanci zahrají PTP-áci. Začátek v 18.00 hodin.
(není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15 nebo na adrese:
https://www.domovy-klas.cz)

SPORT…
Po prázdninách a dovolených začínají fotbalové soutěže. TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ zvítězil 18. 8. v Borovanech
4 : 3, doma se utká 26. 8. od 15 hodin se Zliví. Už v pondělí 20. 8. se ale v Temelíně v rámci „pětatřicítek“ představí od
17.30 hodin českobudějovické Dynamo. Přijďte fandit!
ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň. Vítáme Vaše náměty a připomínky, především však fotografie a jakékoli další materiály
vztahující se k obci a činnosti místních spolků, které nám můžete zasílat e-mailem, prostřednictvím sociální sítě FB,
předat osobně nebo zanechat po předchozí dohodě v temelínských 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

