ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… „SAMOSTATNÝ STÁT ČESKOSLOVENSKÝ VSTOUPIL V ŽIVOT.“ Tak začínal zákon ze dne 28. října 1918 „O
zřízení samostatného státu československého“, který byl téhož dne veřejně vyhlášen. A uznejte sami, že jinak jsme
toto říjnové „osmičkové“ vydání snad ani zahájit nemohli. Je tomu právě 100 let, kdy v Praze 28. října převzal moc
Národní výbor (reprezentovaný pěticí: Rašín, Soukup, Stříbrný, Švehla, Šrobár), vyhlásil výše zmíněný zákon a
Československo se tak po dlouhých letech jednání a přípravách stalo samostatným státem. K „osmičkovému“ výročí
se hlásí i vypuštění první československé družice Magion (24. 10. 1978), prvně se začal připomínat Den Památky
zesnulých - Dušičky (2. 11. 998, původně svátek benediktínů), 11. 11. v 11 hodin 1918 ukončení 1. světové války
podpisem příměří (v 5 hodin a 5 minut v železničním vagónu v Rethondes u Compiegne) a 14. listopadu 1918 byl T. G.
Masaryk zvolen prvním prezidentem Československé republiky.
V Temelíně byl 23. 10. 1898 slavnostně uvítán první vlak, ale my se dnes budeme věnovat něčemu jinému.
Celosvětový konflikt v letech 1914 – 1918 měl za následek rozpad starých monarchií - Ruska, Německa, osmanské
říše a Rakousko-Uherska. Vznikla tak řada nových států včetně Československa. Této válce padlo za oběť 18,5 milionu
lidí, z toho 10 milionů vojáků. 1,1 milionu jich pocházelo z Rakousko – Uherska. A my vzpomeneme temelínské, kteří
přinesli oběť nevyšší a jejichž jména jsou zaznamenána na pomníku u rybníka „Školňáku“.
Čp. 2/96 – ATEXINGER Karel (*1882 v Nákří), tesař, pěšák 91. pluku, v Temelíně přihlášen od 20. srpna 1910.
Padl 20. 11. 1914, Lajkovac, Srbsko. Pohřben byl na bojišti.
3 – NAŠINEC Josef (*1896), jednoroční dobrovolník, 29. pluk, narukoval na ruskou frontu, kde 23. 7. 1917 padl
v Zazdrośći, Trembovla, Halič. (Zazdristj, Terebovlia, Ukrajina)
5 – BARTUŠKA Josef (*1887), vojín pěšího pluku č. 91, 6. setnina,
padl na italské frontě 5. 10. 1916 u Jamiana, Monfalcone, Itálie.
13 – ZBÍRAL František (*1884), 91. pěší pluk, 9. setnina, padl
6. 7. 1917, pochován v Berje / Brje (Sežana-Přímoří), Slovinsko.
16 – STRAKA Václav, pěšák 91. pluku, zemřel v nemocnici č. 1
v Tridentu 8. 4. 1918. Pohřben na vojenském hřbitovu v Tridentu
(Trento), Itálie.
19 – POLÁNSKÝ Josef (*1879), zemřel 4. 6. 1916 v Albánii na
zápal plic (některé zdroje uvádí malárii).
30 – DVOŘÁK Matěj (*1882), pěšák 91. pluku, padl 16. 12. 1915
na italské frontě v Jamianu, Itálie.
43 – NOVOTNÝ František (*1895), vojín 91. pěšího pluku, padl
3. 9. 1915 v Muravici, Rusko.
56 - PARÝZEK Tomáš (*1891), vojín 91. pěšího pluku, zemřel na
následky zranění 16. 12. 1914, Csaktornya, pochován na
tamějším hřbitově, hrob č. 18.
62 - NOVOTNÝ Jan (*1895), pěšák 91. pluku, padl 26. 7. 1915,
Sokal, Halič (Ukrajina).
73 - HUBÁČEK František (*1875), zemřel v Karpatech.
74 – DVOŘÁK František (*1892), 29. střelecký pluk, zemřel
27. 5. 1915, Tursa Mala, Dolina, Halič (Ukrajina). Pohřben byl 5. 6. 1915 v lese.
101 - MIKULEJSKÝ Josef (*1880), učitel, štábní šikovatel, vyznamenaný stříbrnou medailí II. stupně za statečnost,
padl 2. května 1915 v Haliči. Pochován zřejmě v Gromniku (Polsko) vedle kostela.
(zdroj: Pamětní kniha školy Velký Temelín 1883 - 1940, rukopisné poznámky a záznamy F. Našince, Rodopisný katastr obce Temelína – J. Petřík,
Vojenský historický ústav Praha, Vojenský ústřední archiv, Rakouská národní knihovna, foto: Penda)

POZVÁNKA…
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. 10. „Oranžový rock“ s heavymetalovou
legendou VITACIT a pořádající domácí
kapelou VOTOM ve znamení 100. výročí
založení republiky. Temelínská hospoda,
začátek od 20:00 hodin.
23. 10. Kino pro seniory v Týně nad
Vltavou, muzikál Mamma Mia! Here We Go
Again. Začátek v 10:00 hodin, odjezd
z Temelína v 8:59 hodin. Vstupné 60,-Kč.
24. 10. Domovy KLAS ve spolupráci s FLORIA - cestovní kancelář, s.r.o. pořádají
(nejen) pro temelínské výlet na hrad Rožmberk a do kláštera Zlatá Koruna.
Odjezd v 7:30 hodin, cena 320,-Kč. Bližší info v Domovech Klas či CK Floria.
27. 10. Tradiční lampionový průvod obcí Temelín, vysazení lípy u příležitosti 100.
výročí vzniku Československa, pietní položení věnce k pomníku obětem
1. světové války. Zahájení v 17:00 hodin u hasičské zbrojnice.
29. 10. Dušičkové tvoření v Domovech Klas, začátek v 9:00 hodin.
29 - 30. 10. Podzimní prázdniny v klubu, 8:00 – 17:00 hodin.
1. 11. Přednáška PhDr. Jana Bartušky o vzniku Československé republiky,
začátek v 15:00 hodin. (Klas)
5. 11. Kurz zdobení perníků Lenky Zajícové, začátek v 9:00 hodin. (Klas)
6. 11. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, film Jan Palach. Začátek v 10:00
hodin, odjezd z Temelína v 8:59 hodin. Vstupné 60,-Kč.
16. 11. Bowlingový turnaj ve Lhotě p. Horami, odjezd autobusem v 13:01 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…
„A“ mužstvu TJ Slavoj Temelín se v podzimní části soutěže zatím daří. Temelínští porazili Úsilné 3 : 2, připsali si bod za
remízu 0 : 0 v Žabovřeskách, poradili si doma s Hlubokou „B“ 5 : 3 a z Neplachova si odvezli tři body za vítězství 4 : 0.
Po devíti odehraných kolech je Temelín třetí o skóre za Srubcem a dva body za vedoucí Hlubokou „B“. V následujících
domácích utkáních přivítá 21. 10. Trhové Sviny „B“ a 4. 11. Jankov „B“. Začátek je vždy v 15:00 hodin.
Hráči mladší přípravky Slavoje přehráli Dříteň 7 : 6, venku Borek 9 : 5, Nemanice/Úsilné 4 : 1 a Mokré „B“ 7 : 5. Doma
se utkají 18. 10. od 16:15 se Ševětínem a 1. 11. s FMA „B“.
Starší přípravka se rozešla smírně 3 : 3 s SKP „C“, 4 : 4 s Dřítní, zvítězila 6 : 3 v Hrdějovicích a 10 : 0 nad D. Bukovskem.
Na temelínském trávníku se představí 30. 10. proti Hluboké a 6. 11. proti Mokrému. Začátky v 16:30 hodin.
Mladší žáci podlehli v Nemanicích 2 : 6, doma Hluboké 2 : 10, ve Zlivi 1 : 3 a doma porazili Dolní Bukovsko 2 : 1. V
následujícím domácím zápase se v Temelíně utkají 25. 10. od 16:30 hodin s týmem Dříteň/Bavorovice. Přijďte fandit!
Z HISTORIE…
K dnešnímu tématu jen dodáme, že pomník padlým v 1. světové válce byl odhalen 12. 9. 1920. Dle návrhu
Ing. Františka Našince ho zhotovil sochař Křivánek z Českých Budějovic. Náklady ve výši 5.718,70 korun byly uhrazeny
z výtěžků sbírek v obci a čistých zisků z divadelních představení.
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.

