nezávislý informační občasník

ÚVODEM… začínáme závěrem. Zas takový nesmysl to ale není, když si uvědomíme, že čas do konce kalendářního
roku 2016 se neúprosně krátí a kvapem se blížící Vánoční svátky to nijak nepřibrzdí, spíše naopak. Většinu lidí právě
teď zcela pohltila nákupní horečka, hospodyňky nelze odtrhnout od sporáků, děti od okna (kde je ten Ježíšek, proč
mu to tak dlouho trvá?) a po nevýrazné houbařské sezóně ožívají se soumrakem v těchto dnech pravidelně i lesní
porosty. Zde dochází k těžbě drobnějších jehličnatých dřevin, které se pak nechávají v domácnostech (náležitě
ozdobené a nasvícené) v připravených stojáncích doschnout a opadat. Čas bilancování roku končícího, sčítání ztrát a
zisků a předsevzetí pro rok 2017 zasáhl i nás a donutil k malému ohlédnutí a rekapitulaci.
Tak jaký že byl rok 2016? Inu, velmi pestrý. Připomeňme si ty největší události. Pozorně jsme v únoru sledovali
maškarní průvod s neotřelými oděvními modely a doplňky, které jistě přivodili nejednomu renomovanému módnímu
návrháři akutní záchvat méněcennosti. Červenec byl ve znamení Slavoje. Nenechali jsme si ujít velkolepé oslavy 80.
výročí založení klubu za účasti bývalých i nynějších fotbalistů všech věkových kategorií a nechyběli ani pozvaní
internacionálové v čele s Ladislavem Vízkem a současní hokejoví reprezentanti. A hned v srpnu jsme prošli
pohádkovým lesem, který byl opět pořádán místními Domovy Klas a SDH Temelín. Dětské spokojené úsměvy byly
v cíli trasy tou nejlepší vizitkou a odměnou pro pořadatele. Temelínský dechový orchestr znovu prokázal své kvality a
s novým repertoárem na 27. večeru s dechovkou v listopadu rozhodně příjemně překvapil zcela zaplněný sál
Temelínské hospody.
Tolik k těm větším akcím. A ty ostatní? Zvali jsme a psali o „Sousedských posezeních“, divadelních představeních,
která k nám zavítala, celý rok jsme sledovali počínání fotbalistů – přípravek, žáků i A-týmu, plesy, koncerty, výlety,
zájezdy…. Zabrousili jsme do historie vzdálené i nedávné, připomněli a přiblížili si obrazem i textem některé
obyvatele či jen objekty a spousty dalšího. Omlouváme se všem, které jsme v tomto rychlém a stručném přehledu
nejmenovali.
K těm větším
událostem
bezesporu patří i
vánoční besídka,
kterou jsme
záměrně
v předcházejícím
výčtu nezmínili a
připomeneme si jí
nyní. Je to jedna
z největších a
nejsledovanějších
akcí pořádaných
školou a školkou
v Temelíně
s dlouholetou
tradicí. Týdny
předem se
vystoupení usilovně nacvičovala, řešilo se obsazení, kostýmy, hudba, choreografie…a výsledek byl – jako vždy –
naprosto úžasný. Už při vstupu do přísálí jste měli možnost prohlédnout a zakoupit si nějaký výrobek s tématikou

Vánoc (svícny, stromečky, dekorace…). Kdo nepřišel včas,
místo k sezení v hlavním sálu hledal marně, protože bylo
(jako vždy) beznadějně plno. Rodiče, prarodiče, sourozenci,
známí i neznámí, místní i přespolní dychtivě vyhlíželi začátek
besídky. Brzy se dočkali - a děti ze školky a žáci základní
školy sklízeli po každém z čísel zasloužený potlesk,
nechyběly básničky, koledy, tance, dočkali jsme se i pirátů,
oblíbených skečů, boků jako skříň, Jožina z bažin a spousty
dalšího. Za nás v každém případě minimálně 11 bodů
na desetibodové stupnici a především pak poděkování a
obrovská poklona všem, kteří v tomto pásmu účinkovali,
připravovali ho či se na něm jakkoliv podíleli. Děkujeme a
těšíme se opět za rok!!!
POZVÁNKA…
7. - 8. 1. se uskuteční v obci Temelín Tříkrálová sbírka zaštiťovaná Farní charitou v Týně nad Vltavou. Sbírky se
zúčastní zaměstnanci Domovů KLAS, vybrané děti navštěvující klubovnu pro děti a mládež Domovů KLAS a občané
obce Temelín.
Během ledna 2017 budou mít senioři možnost společně s pracovníky Domovů KLAS navštívit kino pro seniory v Týně
nad Vltavou. Konkrétní termín bude upřesněn na facebooku Domovů KLAS a na webu.
V průběhu ledna 2017 se také uskuteční turnaj v bowlingu ve Lhotě pod Horami. Turnaje se zúčastní senioři
navštěvující Seniorklub v Domovech KLAS se Seniorklubem Šance v Týně nad Vltavou. Termín turnaje bude upřesněn.
Dále je v lednu 2017 naplánovaná v Domovech KLAS přednáška pro seniory, kterou povede p. Bartuška. Termín
přednášky bude upřesněn na facebooku Domovů KLAS a na webu.
ZÁVĚREM…

Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v tomto roce věnovali, a můžeme už teď slíbit, že se budeme i v následujícím
roce snažit Vás zaujmout a pobavit. A třeba nám s tím i sami pomůžete. 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 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

