ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… musíme konstatovat, že už se nám „příjemně“ ochladilo. Například teploměr v pondělí 18. 9. v sedm
hodin ráno velmi odvážně (ba přímo drze) ukazoval pouhých 4,8° na Celsiově škále – což na očekávané babí léto není
právě mnoho. Nicméně všichni notoričtí stěžovatelé, kteří celé léto vyjadřovali svoji nespokojenost s tropickými
teplotami, mohou nyní konečně naříkat i na chladno a zimu. Ono totiž pro takové osoby nikdy nic není tak, aby to
bylo akorát.
My jsme tedy rozhodně žádné potíže s počasím nezaznamenali 26. srpna. Popravdě řečeno…ani jsme je
nepředpokládali. Několik předchozích ročníků
„Pohádkového lesa“ se totiž neslo v duchu
prosluněného dne. A ani ten letošní nebyl výjimkou.
Pořadatelé, kterými i letos byli Domovy KLAS o.p.s. a
temelínští dobrovolní hasiči, neponechali nic náhodě a
kromě skvělého počasí dokázali zařídit i bezchybný
průběh celé této akce.
Výprava do „Pohádkového lesa“ začínala v prostoru
hasičské zbrojnice nezbytnou registrací všech
účastníků. Úderem deváté hodiny se vydávaly
jednotlivé expedice po tradiční trase vstříc napětí,
vzrušení a hlavně zábavy. Pohádkové bytosti na
stanovištích měly připraveny pro účastníky mnohdy
velmi nesnadné a na první pohled i neřešitelné úkoly.
Kdo se vypořádal s piráty, vyřešil problém princezny
Lociky, na toho už čekala Sněhurka s macechou. Stačilo
vyřešit jejich nesnáze a o kousek dál už jste se mohli šmoulovat se Šmouly. „Za mlhou hustou tak, že by se dala
krájet…“… inu, mlha a rybníček Brčálník chyběly, Rákosníček však nikoli.
Opodál v lese už se mezitím u perníkové chaloupky schylovalo k tragédii.
Na poslední chvíli se však podařilo zachránit Jeníčka a Mařenku ze spárů
Ježibaby. Nemálo úsilí bylo třeba také vynaložit na hledání Popelčina
střevíčku a na rybolov pod přísným vodnickým dohledem. Ne, ještě nebyl
čas na odpočinek. O kousek dál už totiž číhaly další nástrahy. Čert. A také
Káča. A vzápětí bylo třeba zachránit Karkulku s babičkou před hladovým
vlkem, čehož jste mohli dosáhnout pouze přesnou střelbou z myslivcovy
pušky. Ještě pomoci včelkám a hurá k pařezové chaloupce, kde se Křemílek
s Vochomůrkou snažili nařezat dříví na zimu. Překážkou v cestě pak nebyl
ani Pinocchiův dlouhý nos, ani elegantní motýl Emanuel s půvabnou
makovou panenkou. Poslední zastávku obsadili dva banánů chtiví Mimoni,
ale to už byl téměř závěr tohoto putování. Za svoji odvahu a udatnost, se
kterou se vydali do „Pohádkového lesa“, a nápaditost a šikovnost, se
kterou řešili zadané úkoly, zde obdrželi účastníci medaili, diplom, dárkový
balíček a občerstvení. A to už stojí za pochvalu. Nejen pro všechny ty, kteří
se vydali na trať, ale i pro všechny pořadatele a ostatní, kteří se na celé
akci jakkoli podíleli. Budeme se těšit zase za rok.

POZVÁNKA…
22. 9. Tradiční sousedské posezení se bude konat v Temelínské hospodě od 18 hodin.
K poslechu a tanci budou opět hrát PTPáci.
29. 9. Domovy KLAS, o.p.s. pořádají výlet do muzea v Pořežanech
9. – 10. 9. Proběhne v Týně nad Vltavou v Baráčnické rychtě prodejní výstava výrobků
senior klubu.
11. 10. Bude pokračovat přednáška pana Bartušky o historii Temelína, tentokrát
spojená s výkladem a procházkou po vsi, začátek v 15 hodin.
14. 10. Kapela VOTOM pořádá rockový koncert ORANŽROCK TEMELÍNFEST, vystoupí
Witch Hammer, Orient, Krypton, Votom, začátek ve 20 hodin
14. 10. Zájezd „Barevná Šumava“ s CK Floria. Návštěva známých i méně známých
míst, Vydra, Modrava, Antýgl, přejezd do Prášil, keltský archeopark, hrad Klenová.
20. 10. Bowlingový turnaj ve Lhotě pod Horami
25. 10. Zájezd do rakouských lázní v Gmündu
(akce pořádány Domovy Klas budou včas upřesněny a avizovány)

SPORT…
Naplno se rozběhly fotbalové soutěže všech věkových kategorií a my se podíváme, jak si v novém ročníku vedou
hráči temelínského Slavoje.
„A“ tým TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ vstoupil do sezóny remízou 2:2 v Mladém, pak však následovala tři vítězná
utkání v řadě - 4:1 s Horní Stropnicí, 3:2 v Římově a 4:0 v Temelíně se Zliví. První zaváhání přišlo 16. 9. na hřišti
Jankov „B“/Dubné, odkud si temelínští odvezli nelichotivé skóre 0:5. Šanci na reparát budou mít nyní hráči Slavoje na
domácím hřišti (a to hned 2 kola za sebou), nejprve přivítají 24. 9. Úsilné a ve čtvrtek 28. 9. Nové Hrady. Začátky
utkání jsou vždy v 15 hodin.
Mladší žáci ve svém prvním utkání podlehli týmu Zliv „B“/Čtyři Dvory „B“ 5:9 (za Temelín: Beránek 2, Mugrauer,
Augsten, Matocha), doma pak přehráli Hlubokou 11:3 (Beránek 5, Mugrauer 4, Hodinka, Matocha). V domácím
prostředí se představí opět 20. 9., tentokrát proti SKP „B“.
Starší přípravka podlehla SKP „B“ 1:2 (Ryska), v Týně nad Vltavou 2:9 (Maňhal, Černý) a na domácím trávníku porazila
Olešník 8:6 (Maňhal 5, Profant 2, Tománek). Dalším domácím zápasem bude 26. 9. od 17.15 hodin utkání se Dřítní.
Hráči mladší přípravky zahájili sezónu vítězstvím nad JFA K. Poborského 13:1 (za Temelín: Houzar 5, Voučok 3,
Beránek 2, Matouš, Kovalyšin, Plojhar), nestačili na Týn nad Vltavou 7:10 (Houzar 4, Plojhar 2, Voučok) a doma na
Dříteň 1:5 (Voučok). V následujícím domácím zápase přivítají 26. 9. Nemanice. Začátek utkání je v 16.15 hodin.
Přijďte fandit!!!
Z HISTORIE…
A jak jsme v minulém čísle slíbili, tak nyní i činíme. Na tomto
místě stával domek vyobrazený na fotografii v předchozím
vydání našeho listu. Chalupa s číslem popisným 70 (Petříků
chalupa, vila Bambus, U Brůžků) byla podružskou chalupou u
petříkovské živnosti čp. 17 (později JEDNOTA). V roce 1829 ji
zadlužený majitel Josef Petřík prodal za 100 zlatých manželům
Novotným. Dalším majitelem se stal v roce 1901 Josef Milota a
následně jeho syn Matěj. Od něj domek koupil krejčí František
Brůžek. Posledním majitelem byla dcera Františka Brůžka Vlasta,
která se vdala (1938) za Vojtěcha Brettla. Po jejich odstěhování
do ženichova rodiště zůstala chalupa neobydlena (1949) a v roce
1956 zbourána. Číslo popisné 70 „zdědil“ jeden z domů ve slepé
ulici u nádraží, na tzv. „Novce“.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň a váš zájem zde, i na naší facebookové stránce. Vítáme Vaše náměty a připomínky, především
však fotografie a materiály vztahující se k obci (v pořádku zodpovědně a neporušené vrátíme), nápady a přebytečné
finanční prostředky , které nám můžete zasílat e-mailem, předat osobně 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

