ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… všichni pevně doufáme, že už v sobě zima nenajde tolik sil, aby nás potrápila mrazy a mrazíky tak, jako
to nečekaně předvedla před několika dny. Za oběť jí padlo jistě mnoho zahrádek a čerstvě kvetoucích stromů, ale
větru ani dešti tak nějak neporučíme.
Závěr dubna a začátek května patřil
v Temelínské hospodě dvěma velkým
hudebním přehlídkám. Tou první bylo 22.
dubna jubilejní desáté setkání heligonkářů a
harmonikářů, které stejně jako druhá z akcí,
přilákalo velké množství místních i přespolních
posluchačů a diváků. Společně s účinkujícími
pak dokázali v deštivém odpoledni vykouzlit
příjemnou a přátelskou atmosféru.
Druhou velkou hudební a společenskou akcí
byl v sobotu 6. května (v pořadí již 28.) večer
s dechovkou. Dechový orchestr Temelín si
tentokrát přizval jako hosta Dechovou hudbu
města Písku. Hosté večer zahájili interpretací tradičních skladeb, a řízná polka s valčíkem tak zcela naplnily očekávání
početného obecenstva.
Po krátké přestávce se taktovky ujal dirigent Patrik
Červák a Dechový orchestr Temelín pod jeho
vedením vstoupil do koncertní části svého
programu. K uším posluchačů se tentokrát nesla
díla autorů převážně z 19. a z počátku 20. století,
mezi nimiž nechyběli Franz Lehár (z operety Der
Graf von Luxemburg), Gaetano Donizetti (z opery
Lucia di Lammermoor), Émile Waldteufel a další.
Temelínští amatérští muzikanti se studujícím
Patrikem Červákem (25) se s touto výzvou poprali
statečně a znovu tak ukázali, že dechovka nemusí
být vždy „jen“ dechovka. A těm divákům, kteří na
tu „klasickou“ dechovku přišli, to Dechový
orchestr Temelín dosyta vynahradil v samotném
závěru večera.
POZVÁNKA…
20.5. se koná od 14.00 hod. do 17.30 hod. v prostorách infocentra Jaderné elektrárny Temelín „Temelínské
čarování“, zábava a hry pro děti a rodiny, vstup zdarma
23.5. v Temelíně proběhne od 13 hodin v temelínském sále „Posezení důchodců“, svozový autobus, pohoštění, od 14
hodin hudební program
6.6. pořádají Domovy Klas zájezd seniorů do kina v Týně nad Vltavou na film Masaryk, začátek v 10.00 hodin
8.6. olympiáda pro seniory (Domovy Klas)
14.6. se můžete vydat s Domovy Klas do Písku, sochy z písku, solná jeskyně

21.6. zvou Domovy Klas na
tradiční sousedské posezení
v jídelně Temelínské hospody,
začátek v 18 hodin, k tanci a
poslechu hrají PTPáci.
(bližší informace k akcím pořádaným
Domovy Klas budou upřesněny a včas
Domovy Klas zveřejněny a avizovány)

SPORT…
S blížícím se létem a
prázdninami se blíží i závěr
fotbalových soutěží. A jak si
počínají temelínští? Tým
mužů TJ Slavoj
Temelín/Olešník „B“, který
deklasoval Dobrou Vodu 9:0 si
následně připsal remízu 2:2
s Hrdějovicemi a domácí
porážku se 0:3 od fotbalistů z Borovan. V dalších zápasech se Slavoj představí na Hluboké (21.5.) a v Nových Hradech
(27.5.). Příštím domácím utkáním bude čtvrtého června od 15 hodin derby s vltavotýnskou Olympií „B“.
Mladší žáci porazili 17.5. SK Jankov 3:1 (za domácí Bezpalec 2, Profant), v dalším kole zavítají 23. května do Sedlece,
kde od 17 hodin změří síly s domácími.
Hráči starší přípravky po domácím nerozhodném utkání se Zliví 7:7 (Profant 4, Beránek, Ryska, Hodinka) sehrají další
utkání 22. května od 17 hodin v Sedleci, na temelínský trávník je můžete přijít podpořit 30. května v zápase proti
Slavoji Hrdějovice.
Mladší přípravka podlehla v domácím prostředí týmu FC Mariner Bavorovice 3:5 (za Slavoj: Maňhal, Tománek,
Tůma), v dalším kole má volný los a 30. května přivítá od 16.15 hodin Slavoj Hrdějovice.
Za zmínku stojí jistě i výsledek týmu Š+H Temelín, který v Precis lize (hráči nad 35 let) zvítězil nad Dynamem České
Budějovice 5:4. V sestavě Dynama nastoupili mimo jiné i exligoví hráči – Vozábal, Lerch, Přibyl, Marek…
Z HISTORIE…
Co vás napadne, když se řekne „Chema“? Ano, areál a
podnik, který se pod různými názvy 45 let v Temelíně
zabýval původně zpracováním a distribucí asfaltů,
později i dalších chemických látek a přípravků. Jednou
z nejvýraznějších dominant obce Temelín je doposud
tovární komín z roku 1953. 5. června 1954 byla
původní Dehtárna slavnostně otevřena a 1.7. 1954
byla tato továrna na silniční dehty předána národnímu
podniku BITUMA. Od roku 1954 do roku 1999 (kdy zde
byla ukončena i distribuce chemie a areál následně
odprodán) fungoval provoz pod hlavičkami společností
CHEMA n.p., Pardubice, ZACH - Závody aplikované
chemie a.s., Plzeň, ZACHEMO a.s., Rájec-Jestřebí,
Miroslav Novák – UNIVEL, Vodňany. Podnik využívající
2 železniční vlečky a zaměstnávající místy i několik desítek lidí je dnes minulostí a na jeho místě působí několik
subjektů, které nijak nenavazují a nepřipomínají původní plány, záměry a 45letou tradici.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete. Vítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které nám můžete
zasílat e-mailem nebo zanechat v Domovech Klas.
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

