nezávislý informační občasník

ÚVODEM… jsme se tady chtěli loučit s létem. Ale to už jsme dělali v minulém čísle. Takže se nebudeme opakovat a
koukneme se, jak vypadalo loučení s létem v podobě tradičního pohádkového lesa pro děti pořádaného Domovy Klas
a SDH Temelín.
Skutečně nevím, kolik objednávek, žádostí, různých formulářů, smluv a roztodivných
razítek nejmenovaných úřadů bylo zapotřebí (nebo mám-li snad pořadatele podezírat
přímo z korupčního jednání vůči někomu „tam nahoře či dole“?) - v každém případě
musím konstatovat, že počasí bylo 27.8 opět (což je vskutku podezřelé) naprosto
bezchybné. Letní slunce na blankytně modré obloze důsledně kontrolovalo registrace
účastníků u hasičské zbrojnice, které probíhaly mezi 9 – 11 hodinou i celou
pohádkovou trasu. První zastávku se soutěžními úkoly střežil myšák Mickey a
nepostradatelná Minnie, dále jste mohli potkat včelí medvídky a motýla Emanuela
s půvabnou makovou panenkou. V lese (zcela nepochybně Řáholci) již číhal loupežník
Rumcajs a nechyběla ani Manka, následoval nosatý Pinocchio s chůdami a za lesem
známý propagátor špenátu, Pepek námořník. U rybníčku se plnily úkoly s mořskou
vílou, ale o kousek dál už jste se dostali do spárů nosaté čarodějnice. Cesta
v kukuřičném poli ukrývala (zřejmě ztroskotaného) piráta a o kousek dál jsme se
přesvědčili na vlastní oči, že dívkám z Ledového království, Anně a Else, aktuální počasí
nijak nevadí. Poté byla na řadě výpomoc Popelce s přebíráním luštěnin a následně jsme
se úspěšně podíleli s myslivcem a vílou Amálkou na hledání ztraceného květinového
věnečku. Šmoula Koumák se svěřil
se svým věčným trápením se
zlým Gargamelem a líný Honza
prakticky ani neslezl z pece. Ale to
už jsme se dostali zpátky k
hasičské zbrojnici, kde se
účastnické karty se záznamy
z jednotlivých pohádkových
stanovišť měnily za dárkové
balíčky, medaile a diplomy. Noví
majitelé těchto cen dále zdarma obdrželi džus a buřty, které si
v cílovém prostoru ihned opékali na připraveném ohništi. A nám
nezbývá než poděkovat pořadatelům za zábavně a aktivně
prožitý den a těšit se na příští ročník.
POZVÁNKA…
21.9. pořádají domovy Klas zájezd pro seniory do kina v Týně nad Vltavou na film Jak se zbavit nevěsty, odjezd v 9.00
29.9. se od 18.00 v jídelně Temelínské hospody uskuteční tradiční sousedské posezení, účast přislíbili vltavotýnští
Baráčníci, bude se předčítat z kroniky a hudbu tentokrát obstarají PTP (pořádají domovy Klas)
30.9. přivítáme v Temelíně od 19.00 v místním sále Nečekanou návštěvu. Divadelní duchařskou komedii s tímto
názvem přiveze představit Chrášťanský amatérský ansámbl, vstupné dobrovolné

SPORT…
Nejmladší naděje Slavoje (mladší
přípravka) v minulém utkání
remizovaly doma s TJ Dříteň 3:3,
o branky se za Temelín postarali
Plojhar Václav (2x) a Matouš
Martin. Dalším zápasem bude
utkání na soupeřově hřišti s FK
Borek 23.9 a 27.9. od 16.15 hod.
na domácím hřišti utkání proti
SK Nemanice.
Starší přípravka podlehla doma
Dřítni vysoko 0:15, reparát se
pokusí složit 22.9 na Borku nebo
27.9. v domácím prostření od
17.15 s SKP České Budějovice C.
Temelínští mladší žáci, kteří si v této kategorii odbývají premiéru, prohráli v předchozím zápase na hřišti Hluboké nad
Vltavou B 9:2, když se za Temelín trefil 2 x Penkert Jan. Následujícími zápasy budou 21. září v Temelíně utkání se
Ševětínem a 1.října venku s SK Jankov.
„A“ tým, který v letošní sezóně hraje pod názvem
Temelín/Olešník B, v předchozím zápase podlehl
na hřišti Dobré Vody B výsledkem 5:2 (za Temelín
skóroval 2 x Pícha). Dalším soubojem o body bude
v neděli 25.9. od 15.00 hod. domácí zápas proti
týmu Hrdějovic B a netradičně ve středu 28.9. od
16.30 (opět v Temelíně) proti Čtyřem Dvorům B.
Aktuální pozici A týmu znázorňuje přiložená
tabulka.

(Fotografie vpravo připomíná utkání 1. kola (hraného 30.8.), kdy
proti sobě nastoupily v Temelíně mladší přípravky domácího Slavoje
a FK Olešníku. Utkání skončilo těsnou porážkou domácích 1:2

Z HISTORIE…
Červená a bílá barva v temelínském erbu odkazuje na barvy historických vlastníků Temelína,
vladyků z Březí. Tolik k otázce z minulého vydání. A když už jsme u těch erbů, víte, kterému
z vlastníků Temelína patřil tento erb?
ZÁVĚREM…
Nadále 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 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

