ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM dvanáctého letošního čísla uzavřeme náš celoroční „osmičkový“ seriál, připomínající více či méně
významné události, které se udály v letech končících číslicí 8. Do závěru roku 2018 už chybí jen pár dnů a tak dnes
vzpomeneme jen několik výročí pro toto období – 20. 12. 1838 zemřel přírodovědec a spoluzakladatel Vlasteneckého
muzea Království českého Kašpar Maria ze Šternberka, 21. 12. 1918 se narodil herec Josef Bek, 25. 12. 1938 zemřel
spisovatel Karel Čapek, 27. 12. 1888 se narodil herec Jaroslav Vojta a 27. 12 1978 zemřel Ludvík Souček, spisovatel a
publicista.
K Temelínu snad jen tolik, že 27. 12. 1948 byly na základě nařízení četnictva uzavřeny obchodníkům a živnostníkům
všechny jejich závody (až do 5. ledna) s tím, že se nadále směly prodávat pouze potraviny. V té době pochopitelně
vypukla panika, protože panovalo podezření, že se jedná o zestátňovací akci.
Zpět do současnosti. 2. prosince se v Temelíně uskutečnilo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Několik centimetrů
napadaného sněhu a vytrvalý déšť překvapivě neodradily
desítky občanů od účasti na této předvánoční události. Od
15 hodin byla pod patronací Domovů Klas v hasičské
zbrojnici připravena tvůrčí dílna s možností vlastní výroby
adventních ozdob a předmětů. Ty však bylo možné
zakoupit již vyrobené, nabídku doplnil i stánek Domova sv.
Anežky z Týna nad Vltavou, k občerstvení byl k dispozici
alko i nealko punč v množství větším než malém a další
teplé i studené nápoje, vánočky apod. Vánoční kouzlo
umocnily i koledy v podání dětí a části temelínského
dechového orchestru. Úderem 17. hodiny se nedaleko pomníku padlých rozzářil temelínský vánoční strom, oděný do
obecních barev. Přihlížející na kratičký okamžik zmlkli, snad i je v danou chvíli pohltila magická a neopakovatelná
atmosféra Vánoc, kterou nádherně nasvícený strom kolem sebe tiše šíří. Nevěříte? Tak se jděte přesvědčit!
K závěru roku patří neodmyslitelně besídka temelínské základní a mateřské školy a ani rok 2018 nebyl výjimkou. A
tak 17. prosince od 18:00 hodin patřil sál Temelínské hospody především dětem, výhradně dětem pak patřilo
samozřejmě pódium. Básničky, říkanky, písničky, hudební i taneční vystoupení, koledy, ale i vzpomínka na 100 let
naší republiky ve stylizovaném pásmu – to vše nabídly děti pod vedením učitelského sboru zcela zaplněnému hledišti.
To pak na oplátku poděkovalo a ocenilo snahu a výkon všech zúčastněných bouřlivým potleskem.

(zdroj: IV. pamětní kniha obce Temelína, foto: TP)

POZVÁNKA…
5. – 6. 1. V Temelíně a přilehlých obcích a osadách proběhne tradiční charitativní Tříkrálová sbírka.
7. 1. Domovy Klas zahajují po vánoční pauze činnost „Senior klubu“.
11. 1. Bowlingový turnaj ve Lhotě pod Horami, odjezd automobily od Klasu v 13:00 hodin.
16. 1. Přednáška PhDr. Jana Bartušky v Klasu, tentokrát na téma „Protektorát“. Začátek v 15:00 hodin.
(Není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy Klas. Bližší a konkrétnější informace získáte u zaměstnanců Domovů Klas, na nástěnce
v Domovech Klas na adrese Temelín 15, na jejich FB profilu či na adrese: https://www.domovy-klas.cz.)

SPORT…
Na jarní sezónu se aktivně připravují všechny žákovské týmy. Bez ohledu na blížící se vánoční svátky bojují v Týnské
zimní halové lize a my se podíváme, jak se jim daří.
Mladší žáci temelínského Slavoje zatím odehráli 1. kolo, ve kterém podlehli stejně starým fotbalistům TJ Dříteň 0 : 9,
porazili SK Jankov 4: 3 a TJ Hradiště 5 : 2. V druhém kole se utkají 5. ledna s FK Olympie Týn nad Vltavou, FK Vodňany
a TJ LOKO České Budějovice.
Temelínská starší přípravka má odehrané druhé kolo, kde porazila FK Meteor Tábor 4 : 2, hrála nerozhodně
3 : 3 s FK Protivín a podlehla Dřítni 1 : 4. Třetí kolo odehraje 13. ledna 2019 proti TJ LOKO Veselí nad Lužnicí, FK
Vodňany „A“ a vltavotýnské Olympii.
Nejmladší naděje TJ Slavoje Temelín si ve druhém kole základní části tohoto turnaje poradili s TJ Hradiště „B“ 5 : 0, FK
Protivín 5 : 1 a nestačili na FK Meteor Tábor při výsledku 3 : 6. Další kolo je na pořadu 12. ledna a temelínské čekají
zápasy proti FC Písek, TJ SOKOL Bavorov a FK Olympie Týn nad Vltavou.
(zdroj: https://olympietyn.webnode.cz)

ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, které nás provází už 3 roky, a kterých si velmi vážíme. Přejeme Vám všem krásné
a klidné Vánoce a v novém roce zdraví, štěstí, lásku, pohodu a všechny takové ty další „věci“, bez kterých to v životě
tak nějak nejde. K našemu přání se jistě připojí i Domovy KLAS Temelín, TJ Slavoj Temelín, Obec Temelín, Dechový
orchestr Temelín, ZŠ a MŠ Temelín, SDH Temelín, SDH Zvěrkovice, SDH Litoradlice a další nejmenovaní (jimž se za
jmenovité neuvedení zde omlouváme), se kterými jsme v roce 2018 úzce a úspěšně spolupracovali. Nadále vítáme
Vaše fotografie a jakékoli další materiály vztahující se k Temelínu a blízkému okolí, které nám můžete předat
osobně, zaslat e-mailem, nebo zanechat po dohodě v Domovech Klas v Temelíně.

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. Soukromé elektronické médium.

