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ročník IV.

vychází 2. května 2019
ÚVODEM… si ti bystřejší z vás jistě povšimli nového zkráceného názvu a nového záhlaví našeho plátku. Plníme tím
svůj závazek z předchozího vydání a držíme palce TEMELÍNSKÉMU HLÁSIČI, oficiálnímu obecnímu zpravodaji. My se
budeme nadále snažit rozšiřovat si především obzory historické, kulturní, společenské, sportovní a podobné, a to vše
v oblasti od Temelína přes Kaliště až…třeba na Shon .
Jednou z relativně čerstvých událostí, která se v minulých dnech odehrála v Temelíně, byla bezpochyby cesta
„Stříbrného šípu“. Pod tímto názvem se ukrývá
motorový rychlíkový vůz s číselným označením
M 260.001 a rokem narození 1939. Dokázal by
uhánět rychlostí až 130 km/h (kvůli nevyhovujícím
brzdám měl ale povoleno „jen“ 90 km/h) a nabízel
kapacitu 64 míst k sezení. V roce 1953 byl odstaven
s tím, že u něj dojde k opravám a rekonstrukci, ale
k té tak nějak už nedošlo. Téměř zapomenutý, bez
motorů, sloužící jako sklad a klubovna, prošel
kompletní renovací v roce 2016 s náklady
přesahujícími 30 milionů korun.
Tento unikátní a ojedinělý vůz se v Temelíně objevil
v rámci historické jízdy díky sdružení Vltavotýnská
lokálka a Českým drahám. Věříme, že jeho
premiéra zde nebyla zároveň derniérou. A musíte
uznat, že na svých 80 let vypadá vskutku báječně.
Na začátku května bychom měli samozřejmě vzpomenout na konec 2. světové války. V Temelíně byl dnem
osvobození 10. květen 1945. Tyto události jsme podrobně popsali v číslech 4/2016 a 5/2016. Připomeneme jen, že
v tento den do Temelína dorazili
kolem 8. hodiny ranní z Protivína
Američané, aby tu odzbrojili
vzpouzející se německou vojenskou
jednotku, které velel major
Knöckel. Odzbrojení Němci
odcházeli směrem na Vodňany,
kolem 13. hodiny odjeli Američané
zpět do Protivína a ve 14 hodin
začali do vsi od Týna nad Vltavou
přijíždět Rusové, kteří si následně
v budově školy zřídili lazaret.
Nebudeme zde znovu vypisovat
podrobnosti, podíváme se ale na
autentické fotografie z 10. 5. 1945.
(Foto: Odzbrojování německých vojáků
v Temelíně na vodňanské silnici před čp. 3)

(Foto: Sovětská armáda přijíždějící do Temelína od Týna nad Vltavou 10. 5. 1945)

(Foto: Američané v Temelíně před čp. 17)

(zdroj: https://cs.wikipedia.org, III. pamětní kniha obce Temelín 1945 – 1947, foto: archiv Patriot a s laskavým svolením archiv obce Temelína)

POZVÁNKA…
4. 5. Pořádají Domovy Klas zájezd do Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích na představení Rybí
krev (requiem za zbourané vesnice).
4. 5. SDH Temelín zve všechny na v pořadí už
12. setkání heligonkářů a harmonikářů, začátek v
14:00 hodin, sál Temelínské hospody.
8. 5. Vorařská 50 – společný pochod s Domovy Klas.
9. 5., 16. 5. Jóga pro seniory v temelínské
tělocvičně.
15. 5. V Domovech Klas v Temelíně se uskuteční
přednáška PhDr. Jana Bartušky. Na programu jsou
osady Shon, Kaliště a památníky.
18. 5. Dechový orchestr Temelín pořádá 32. Večer
s dechovkou. Jako host vystoupí tentokrát Řečická
kapela pod vedením kapelníka Karla Macha. Začátek je v 17:00 hodin v Temelínské hospodě.
(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“ navzdory dvěma dubnovým porážkám (1 : 3 ve Zlivi a vysoko 1 : 7 doma
s Rudolfovem „B“) nadále vévodí tabulce okresního přeboru. Čtvrtého května zamíří na hřiště Úsilného a 12. 5.
přivítají na temelínském trávníku od 15:00 hodin TJ Sokol Žabovřesky.
Mladší přípravka na začátku jarní části sezóny nestačila na Týn nad Vltavou 1 : 9, těsně podlehla ve Dřítni 3 : 4 a
v posledním utkání porazila Borek 3 : 2. Následujícím domácím protivníkem bude 14. 5. od 17:30 hodin Mokré „B“.
Hráči starší přípravky na jaře ještě neprohráli. Po výsledcích 4 : 4 s Borkem, 4 : 3 s Nemanicemi, 11 : 0 s Olešníkem,
7 : 5 s SKP „C“, 5 : 5 s Dřítní a 11 : 2 s Hrdějovicemi se budou snažit potvrdit aktuální formu 11. května v Dolním
Bukovsku a v domácím prostředí je můžete přijít podpořit 14. května v 17:15 hodin proti Ševětínu.
Také družstvo mladších žáků poctivě sbírá jarní body. Zvítězilo v dosavadních čtyřech letošních zápasech – výsledkem
3 : 2 to odnesl Borek, 6 : 1 Hrdějovice, 4 : 2 Lišov a naposledy prvního května 5 : 3 Nemanice. V Temelíně se mladší
žáci znovu představí 15. května od 17:00 hodin v souboji s týmem Zliv/Olešník. Přijďte fandit!
(zdroj: https://fotbalunas.cz, https://www.fotbal.cz)

ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši neutuchající přízeň. 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.
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.

