nezávislý informační občasník

ÚVODEM… Sluníčko svítí, tráva se zelená, stromy začínají kvést – vypadá to definitivně na jaro. A jaro si mimo jiné
spojujeme i se vzpomínkou na konec 2. světové války. Pojďme si ve stručnosti připomenout tyto události tak, jak se
odehrály v Temelíně a jak jsou i zaznamenány ve III. pamětní knize obce Temelín.
Přenesme se na začátek roku 1945. Německo ustupuje na všech frontách, ve vzduchu je cítit závan svobody, nic to
však zatím zásadně nemění na životech obyčejných lidí nepřímo postižených válkou, v atmosféře strachu, obav, ale i
očekávání a pod neustálým nenápadným „dohledem“ několika
sympatizantů třetí říše. 28 února přijelo vlakem 75 běženců z Horního
Slezska, většinou žen s malými dětmi, kteří byli ubytováni ve škole. Truhlář
Valenta jim měl dodat prkna do postelí, které díky nedostatku poukázek
nedodal, byl obviněn přednostou stanice Vlčkem (člen NSDAP) ze sabotáže
a následně vyslýchán v Českých Budějovicích. V půli března přišlo nařízení
o ubytování těchto běženců v soukromí, protože do školy mají přijet další
uprchlíci a 1.4. jich 58 skutečně přijelo. 19 dubna vstoupila do Temelína
část 92.jízdníhoho pluku SS (140 lidí a 170 koní) pod vedením mladého
poručíka Wolfbeissera a usadila se převážně ve dvoře č. 15. Jednalo se
hlavně o maďarské a slovenské Němce, kteří po třech dnech odjeli. Přes
Temelín začali projíždět povozy s uprchlíky, kočáry, volské potahy… Nad krajem soustavně slídili hloubkaři
(spojenecká letadla operující v nízké letové hladině napadající malé cíle – auta, vlaky, trafostanice) a 24 dubna bez
předchozího varování u Číčenic rozstříleli vltavotýnskou lokálku. Na místě bylo 7 mrtvých a mnoho zraněných,
temelínští Josef Hasil (č.65), který jel jako topič a Ladislav Vrzák vracející se z práce, vyvázli bez újmy. Pokračovali
transporty uprchlíků přes obec, začínají projíždět i vojenská auta, vše směrem na Vodňany. Počátek května byl
mrazivý a zasněžený. 2 května do Temelína přišla z Rakouska část maďarského vojska, usadila se zde a z části i
v Temelínci. Vojáci se chovali daleko skromněji a ohleduplněji než Němci. Po dobu převratu byly v obci vybrány a
připraveny z místních lidí dvě čety partyzánů (velitelé František Říha a František Vrzák) a jedna na Kalištích (František
Sládek ze Shonu). 5 května na četnické stanici odevzdal svoji zbraň přednosta stanice Vlček a na základě jeho
informací a za pomoci maďarských vojáků získali partyzáni zbraně z Vysokého Hrádku, původně určené pro
Volksturm (německá lidová domobrana). Vyvěšují se československé vlajky. K večeru vjela do obce ozbrojená
německá hlídka, čsl. vlajky prohlásila za projev odporu a nařídila jejich okamžité sejmutí, načež byly pod pohrůžkou
odstraněny. Večer se rozdělilo mezi partyzány 12 pušek a byla zahájena strážní služba v obci. V noci opět projížděla
vojenská auta, včetně jednoho tanku, od Týna k Vodňanům. 6 května byly opět vyvěšeny čsl. vlajky. Další den došlo
k zatýkání kolaborantů a zrádců a jejich odeslání do Týna. 8 května projela tři auta německých vojáků, ti byli
odzbrojeni v Sedleci maďarským oddílem. Po poledni začínají odcházet z obce uprchlíci a za nimi procházejí skupinky
odzbrojených Němců. Po 16. hodině vjela do Temelína německá, silně vyzbrojená kolona. Při průjezdu kolem
strážního stanoviště Jaroslava Dvořáka došlo k incidentu, kdy frustrovaný německý voják odebral Dvořákovi
odjištěnou pušku a při pokusu o její znehodnocení z ní vyšel výstřel, který Němce zasáhl do břicha. Němci žádali
satisfakci a situaci vyostřila i část běženců, kteří obviňovali místní obyvatele ze spáchaných křivd a vyhnání z obce.
Vyhrocenou situaci se nakonec podařilo zklidnit, postřelený voják byl dopraven do nemocnice a kolona pokračovala
na Vodňany. Tam byla na upozornění z Temelína očekávána a po přestřelce, kterou zaplatilo několik Němců životem,
donucena k odevzdání zbraní.
(pokračování příště)

POZVÁNKA…
30.4.se uskuteční od 17 hod. každoroční čarodějné odpoledne plné soutěží a her pod taktovkou Domovů Klas
7.5. zájezd pro seniory do údolí Wachau v Rakousku, cesta lodí čarokrásnou krajinou (Domovy Klas)
8.5. výšlap na Vorařskou 50-ku, Domovy Klas zvou na účast (nejen) na 10 km pohádkové trati určené dětem
14.5. proběhne v sále temelínské hospody 2. ročník metalového festivalu END OF ALL NIGHTS s mezinárodní účastí.
Kapely Welicoruss, BattleX, Desire for Sorow a další. Vstupenky za 159,- v předprodeji a 199,- na místě
18.5. výlet pro seniory na Buškův Hamr (Domovy Klas)
20.5. Vás zve od 19 hod. Temelínský dechový orchestr do sálu místní hospody na 26. večer s dechovkou
!!! prosíme zájemce o zájezdy, aby pozorně sledovali stav a aktuální informace prostřednictvím Domovů Klas !!!
BEZPLATNÁ INZERCE…
Manikúru, pedikúru a kosmetiku nabízí Ivana Valentová po dohodě v temelínském Dvorci či přímo u Vás doma.
Kontaktujte ji na telefonu: 731 412 232
(máte-li zájem inzerovat v této rubrice, kontaktujte nás na adrese:klempondr@seznam.cz či v Domovech Klas.)

SPORT…
Na prvního máje půda úrodná je. Nakolik je toto okřídlené lidové
pořekadlo pravdivé se přijďte přesvědčit v neděli 1 května od 15
hodin, kdy se na temelínském pažitu odehraje šlágr okresního kola
přeboru mezi čtvrtým domácím Slavojem a pátým v tabulce týmem
z Boršova. Temelínští na jaře zatím neprohráli a po pěti odehraných
kolech na jaře mají ztrátu na třetí příčku pouhý jeden bod.
Dva zápasy mají za sebou i hráči nad 35 let, kteří v „Precis lize 35“
nejdříve nestačili na SK Dynamo České Budějovice a po té zvítězili
nad Jankovem 1:0.
Mladé naděje Temelína v posledním kole doslova rozstříleli FMA
(fotbal. akademii Č.B.) - ti starší si připsali vítězství 14:0 a ani mladší
nešetřili střelným prachem a zaznamenali výhru 15:2.
(obrázek pochází z předchozího domácího klání starší přípravky
s Borkem)
Z HISTORIE…
Krásný erb otištěný v minulém čísle patřil Janu
Koňatovi z Olešnice, který koupil Temelín od Hrůzů
z Vlhlav před rokem 1446 a roku 1455 získal i Vlhlavy.
Jan Koňata však neměl potomky a tak odkázal Temelín
(a s ním i celé vlhlavské zboží) synovcům Přibíkovi a
Beneši z Chlumu.
Otázka tohoto čísla zní: „Víte, kolik bylo v Temelíně
evidováno k roku 1915 hostinců? A víte, komu tato
zařízení patřila?“ Napište nám.
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. 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

