nezávislý informační občasník

ÚVODEM… a bystrým pohledem do záhlaví zjišťujeme, že se jedná již o jubilejní desáté číslo tohoto plátku. Zcela
sobecky se za tento počin musíme samozřejmě pochválit, je třeba však zároveň zdůraznit, že bez Vás, našich čtenářů
by tato tvorba zcela ztrácela smysl. Takže vlastně musíme v prvé řadě pochválit Vás, za Vaši odvahu, shovívavost a
trpělivost s tímto naším výtvorem. Děkujeme.
Nevíme, jak jste toto jubileum oslavili Vy, my se odměnili na
konci září návštěvou sousedského posezení. Ve čtvrtek 29. září
místní Domovy Klas pořádaly již tradiční setkání občanů
z Temelína a blízkého okolí. Očekávali jsme obvyklý formát za
nepostradatelného doprovodu části Temelínského dechového
orchestru a…jak jsme se tentokrát mýlili!!! Ovšem v dobrém
slova smyslu. Výbornou a pro tato posezení naprosto neotřelou
hudební kulisou bylo uskupení (téměř) domácích harmonikářů,
kteří dokázali vytvořit a udržet skvělou atmosféru po celý večer. Hosty byli zástupci vltavotýnské baráčnické obce,
jejichž poutavé vyprávění o dochovaných i zapomenutých obyčejích a zvycích, doplněné ukázkami, zaujalo snad
všechny přítomné. Citace vybraných pasáží z
pamětní knihy obce Temelín byla již jen třešničkou
na dortu tohoto sousedského posezení. Inu, budeme
se těšit, čím nás překvapí Domovy Klas příště.
A aby toho nebylo málo, druhého dne divadlo. Sál
Temelínské hospody na pozvání SDH Temelín poctili
svoji návštěvou členové divadelního amatérského
ansámblu z Chrášťan, aby zde sehráli divadelní hru
s názvem „Nečekaná návštěva aneb mateřská láska
(až za hrob)“. Vylepený plakát lákal na duchařskou,
místy až černou, komedii, tak jsme se byli podívat,
jestli tak trochu nelhal. Nelhal. Ani trochu. Příběh, ve kterém se matka vrací ze záhrobí, aby svému synovi vstoupila
do života a seznámila se s jeho nastávající, kde živí jakoby ztráceli rozum a mrtví falešnou naději, kde se místo
narozenin slaví umřeniny – tak tam je komediální potenciál téměř nevyčerpatelný. Chrášťanští amatéři toho dokázali
dokonale využít a vykouzlit úsměvy na tvářích publika, které některým jedincům mnohdy vydržely ještě dlouho po
představení. Zasloužený potlesk z hlediště (bohužel opět nepočetného) byl upřímným vyjádřením spokojených
diváků.
POZVÁNKA…
24. 10. se uskuteční výlet seniorů na tvrz do Chvalešovic a prohlídka lihovaru. Odjezd v 13 hodin z Temelína.
Cestovné bude hrazeno. (Domovy Klas)
26. - 27. 10. v době podzimních prázdnin bude otevřena Klubovna pro děti a mládež (9 - 17 hodin, polední přestávka
12 – 13 hodin. Děti, které nemají možnost obědvat v tuto dobu doma, si mohou donést obědy do Klubovny a
společně zde poobědvat s pracovníky). Na programu bude mimo jiné i výroba lampiónů, které se 28. 10. použijí na
plánovaný lampiónový průvod.

28. 10. pořádají Domovy KLAS tradiční lampiónový průvod. Sraz je v
18 hodin před Domovy KLAS Temelín
2. 11. se uskuteční v Týně nad Vltavou kino pro seniory. Promítat se
bude film "Učitelka". Odjezd v 9 hodin z místní zastávky v Temelíně,
cena kina činí 50 Kč, cestovné bude hrazeno (Domovy Klas)
19. 11. zve Dechový orchestr Temelín na již 27. Večer s dechovkou,
který proběhne v sále Temelínské hospody. Jako host vystoupí Velký
dechový orchestr České Budějovice
SPORT…
Mužstvo A týmu v předešlém utkání nadělilo v Temelíně Novým
Hradům šest gólů a po jednoznačném výsledku 6:0 poskočilo na
deváté místo tabulky. Za dalším utkáním se hráči Slavoje vypraví
v neděli 23. 10. do Týna nad Vltavou, kde v pikantním souboji změří
síly od 15.30 hodin s vltavotýnským „béčkem“ Olympie. Na poslední
podzimní soutěžní zápas v domácím prostředí přijďte Slavoj
podpořit 30.10. od 15 hodin v duelu s Horní Stropnicí.
Družstvo mladších
žáků Slavoje Temelín si
vybírá nováčkovskou
daň a přes bojovný výkon a několik nadějných a slibných výsledků končí
tuto část sezóny bez bodu.
Starší přípravka v minulém utkání podlehla dosavadnímu lídrovi soutěže
TJ Sedlec 3:10, v dalším utkání zajíždí 21.10. do Hrdějovic a podzim
zakončí 25.10. na domácím trávníku v Temelíně proti SK Nemanice.
Mladší přípravka měla v minulém kole volný los, 21.10. se představí
v Hrdějovicích, a v posledním utkání přivítá v Temelíně 25.10. od 16.15
hodin FMA „C“/Čtyři Dvory „C“. Přijďte fandit!
tabulka starší přípravky
INZERCE…
Lucie Volková ze Lhoty pod Horami nabízí relaxační, sportovní, aromatické a
lymfatické masáže v pohodlí vašeho domova, více na tel: 777 817 515
Z HISTORIE…
Vzpomínáte na erb s kohoutem z minulého čísla? Patřil Kořenským z Terešova,
kteří Temelín vlastnili od roku 1482 až do roku 1622, kdy o něj za stavovského
povstání v rámci konfiskací přichází. A poznáte místo na dnešní fotografii?

ZÁVĚREM…
Vítáme Vaše náměty, připomínky,
fotografie, inzeráty, které nám můžete
zasílat e-mailem 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

