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ÚVODEM…můžeme zodpovědně prohlásit, že navzdory různým koronavirovým opatřením a dalším
nepříjemnostem, které s tímto nechtěným a nepopulárním letošním fenoménem úzce souvisí, se léto naplno
rozběhlo. Zapomenuty jsou chladné a deštivé červnové a červencové dny, požární nádrž (nebo koupaliště, chcete-li)
„U Medných“ praská ve švech a v Temelíně i okolí se opět pořádá mnoho kulturních, společenských, sportovních a
dalších akcí. Nezbývá než doufat a věřit, že u nás bude situace i nadále příznivá a vše se brzy vrátí do svých kolejí.
Stejně tak, jako v září děti do školky a školy. 
My budeme zatím dál pokračovat v exkurzi po temelínském sálu a jeho výzdobě. Dnes se zaměříme na další obraz,
tentokrát nesoucí dávný letopočet 1399. A jakou událost že tato malba představuje?
Právě v uvedeném roce jistý Jan Hrůza z Vlhlav (Johannes dictus Hroza de Wlhlaw) odevzdal strýčickému kostelu a
faře platy, které mu plynuly z Temelína. Tento skutečným jménem Jan z Dubice, řečený Hrůza, byl purkrabím na
Helfenburku – toho u
Bavorova - a jediný podací
pán strýčického a
němčického kaplanství. A ne,
nemějte obavy, určitě na nás,
temelínských, neprodělal.
Prostě a jednoduše nás jen
vyměnil za platy z vesnic
jiných, které měl blíže své
správy. Jen pro upřesnění,
výše platu strýčickému
kostelu a faře z Temelína
ročně činila osm a půl kopy
pražských grošů.
A právě dnešní obraz malíře
Bláhy zaznamenává placení
desátku plebánovi (faráři) ze
Strýčic poddanými
z Temelína. Snad i včetně
krčmáře Bartoně, Ješka
Happaly, Peška nebo
Mikuláše Mikeše.
(zdroj: Libri erectionum archidioecesis Pragensi (1397-1405), http://vlhlavy.cz, archiv obce Temelína)

Neměli bychom určitě zapomenout také na jubilejní sté výročí vybudování našeho pomníku padlým v první světové
válce. Tento konflikt zaplatilo svým životem 13 temelínských občanů. Jejich ostatky jsou pochovány většinou přímo
v místech tehdejších bojů - v dnešním Srbsku, Itálii, Ukrajině, Slovinsku, Albánii, Rusku nebo Polsku.
Pomník (před bývalou školou u rybníka "Školňáku") byl slavnostně odhalen v neděli 12. září 1920. U pomníku se toho
dne konala polní mše, odpoledne se uskutečnil na zahradě Našincova hostince koncert, večer pak následovala
v hostinci „U Petříků“ taneční zábava. Pomník dle návrhu ing. Františka Našince zhotovil sochař Křivánek z Českých

Budějovic. Náklady ve výši 5.718,70 korun byly uhrazeny ze sbírek v obci, z
čistých výtěžků divadelních představení a z této slavnosti.
Pomník byl původně oplocen, v roce 1945 vedle něj byli pochováni čtyři
rudoarmějci, z nichž tři zemřeli v temelínském lazaretu. V roce 1985 byly
jejich ostatky přeneseny do nového společného hrobu. Pomník obětem
první světové války je 28. 10. každoročním cílem lampionového průvodu
zakončeného kladením věnce a především pietním místem a vzpomínkou.
(zdroj: archiv obce Temelína, Pamětní kniha školy Velký Temelín 1883 – 1940)

POZVÁNKA…
22. 8. ZO ČSV Temelín pořádá v Temelínské hospodě premiérový DEN
MEDU. Začátek v 17:00 hodin, soutěž o nejchutnější med, hraje Venkovská
dudácká muzika Bedrník, slosování hlasovacích lístků. Vstup zdarma.
22. 8. V Litoradlicích se uskuteční od 14:00 hodin „pod lipami“ šestý ročník
SLUNOBRANÍ, hraje Švagrovanka, Josef Pelán, Vrak, Rejdaři a další.
Občerstvení zajištěno.
29. 8. Nezapomeňte na tradiční POHÁDKOVÝ LES. Vzhledem
k omezenému počtu účastníků si s dostatečným předstihem pořiďte (za
pouhých 50,-Kč) vstupní kartu! Tuto lze získat zde: Obecní úřad Temelín, MAS Vltava/Týn nad Vltavou, Jiráskova
ulice, nebo Domovy KLAS Temelín, tel.: 774 709 113.

Z TISKU…
Na lokální dráze Číčenice – Týn n. Vlt. se událo v sobotu 22. t. m. vážné neštěstí. Lokomotiva s jedním vozem táhla
motorový vlak od Týna do Číčenic. 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 do 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 Číčenic 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)

ZÁVĚREM… Uvítáme jakékoli materiály vztahující se k Temelínu či okolí, které nám můžete předat osobně, po
dohodě zanechat v Domovech KLAS, nebo zaslat e-mailem. Těší nás váš zájem a 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. 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.

