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ÚVODEM… rozhodně nehodláme propadat panice s ohledem na blížící se Vánoce a konec roku. Takové ty záležitosti
s velkým úklidem, pečením cukroví, pořízením a zdobením stromku, vyřizováním dětských objednávek Ježíškovi…to
ne, s tím máte svých starostí dost, tak si je nebudeme přidělávat ještě tady.
V pátek 28. října jsme se sešli v 18 hodin před Domovy Klas, abychom se po roce opět zúčastnili tradičního
lampionového průvodu u příležitosti Státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Co pro
takový lampionový průvod potřebujete? Oblohu beze srážek,
tmu, lampiony a někoho, kdo je ponese. Vyšlo všechno.
Dostavila se i tma a především zřejmě i rekordní počet
aktérů, který zcela jistě převyšoval číslo padesát. Průvod
zahrnující všechny věkové kategorie prošel obcí k pomníku
obětem I. světové války. Zde starosta obce Petr Macháček
v krátkém proslovu připomenul 98. výročí vzniku republiky
v kontextu především s aktuální situací na národní a evropské
scéně. Poté zazněla hymna v podání členů Dechového
orchestru Temelín, po které následovalo pietní položení
věnce k pomníku padlým a minuta ticha k uctění jejich
památky. Večer pak ukončil a završil Dechový orchestr
několika říznými pochody.
Nenechali jsme si ujít v sobotu 19. listopadu ani 27. večer s dechovkou v Temelínské hospodě. Pozvání tentokrát
jako host přijal Velký dechový orchestr České Budějovice, který v 17 hodin celý večer zahájil. Zhruba po hodině
známých i méně známých skladeb přepustil místo na pódiu a zčásti i pod pódiem domácímu Dechovému orchestru
Temelín pod vedením dirigenta Patrika Červáka, který oficiálním programem domácího souboru prováděl i
mluveným slovem.
Laické veřejnosti
zcela neznámá díla
od téměř
zapomenutých
autorů byla do jisté
míry sázkou do
loterie. Ta se však
pečlivým
nastudováním a
precizní interpretací
stala sázkou
vítěznou. Skvělé
představení celého
Dechového orchestru Temelín podpořené uvolněným avšak výstižným konferováním si právem zasloužilo bouřlivý
potlesk a na závěr i věc ve zdejší zeměpisné šířce nevídanou a v rámci večerů s dechovkou zřejmě vůbec první – celý
sál povstal a aplaudoval ve stoje. Po krátké přestávce, která ukončila oficiální část programu, pokračoval večer i
nadále s DO Temelín, tentokrát již se zpěváky a známými polkami a valčíky.

Možná by následující příspěvek slušel spíše rubrice sportovní, ale
my si můžeme připomenout už tady, jak se dětem z temelínské
MŠ a ZŠ dařilo v bruslích na ledové ploše zimního stadionu
v Soběslavi. Temelínská škola se stala totiž jedním z mnoha
účastníků projektu „Děti do bruslí“, který je určen dětem
předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy, a zajišťuje
výuku bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a
trenérským vedením. Temelínským dětem pak přivezl starosta
obce Petr Macháček na závěr kurzu i drobné odměny a ocenil
smysluplnost tohoto projektu.

POZVÁNKA…
23. 11. se uskuteční pod vedením Domovů Klas v
DPS Temelín adventní tvoření
25. 11. adventní tvoření v Seniorklubu Domovů
KLAS, začátek v 9 hodin
26. 11. prezentace výrobků Seniorklubu Domovů
KLAS na zámečku ve Dřítni od 14 do 17 hodin
26. 11. pořádá kapela Votom a TJ Slavoj Temelín
již 12. ročník akce ORANŽOVÝ ROCK. Na
objednávku širší veřejnosti letos do Temelínské
hospody zavítá milevská legenda, kapela Fantom, začátek od 20 hod. Jako předkapela vystoupí domácí Votom.
Případné další informace na https://www.facebook.com/votom.muzika nebo www.votom.cz.
30. 11. prezentace výrobků Seniorklubu Domovů KLAS na Baráčnické rychtě v Týně nad Vltavou; sraz v 9 hodin na
místní zastávce v Temelíně.
14. 12. zvou Domovy KLAS od 18 hodin do jídelny Temelínské hospody na tradiční „Sousedské posezení“
SPORT…
Fotbalisté A týmu SlavojeTemelín / Olešník „B“ v derby v Týně
nad Vltavou porazili domácí Olympii „B“ 4:2, v následujícím
domácím utkání přehráli Horní Stropnici 4:1 a v závěrečném a
velmi emotivním a vypjatém zápase podlehli v Boršově na Vltavou
0:3. Vzhledem k tomu, že byla předehrávka prvního jarního kola
zrušena, přezimuje tak domácí celek na 5. místě Okresního
přeboru.(viz tabulka)
Podzimní část soutěže dohrávala také starší přípravka, která
v posledním utkání prohrála po vyrovnaném boji v Temelíně s SK
Nemanice 4:5.
Mladší přípravka si v posledních dvou podzimních utkáních
připsala dvě vítězství, 6:3 v Hrdějovicích a na závěr si pak doma
poradila přesvědčivě 9:1 s FMA „C“ / Čtyři Dvory „C“. Jarní část
soutěže zahajují žáci i přípravky v dubnu.

Mužstvo
1. Boršov nad Vltavou

Z

V R P Skóre Body

13 11 2 0 45:16

35

2. Hluboká nad Vltavou "B" 13 9 2 2 40:13

29

3. Mladé

13 8 0 5 34:19

24

4. Dobrá Voda "B"

13 7 0 6 42:35

21

5. Temelín/Olešník "B"

13 6 1 6 29:27

19

6. Srubec

13 5 3 5 25:24

18

7. Jankov "B"

13 5 3 5 17:22

18

8. Borovany

13 5 2 6 25:27

17

9. Čtyři Dvory "B"

13 5 2 6 20:32

17

10. Týn nad Vltavou "B"

13 5 0 8 31:33

15

11. Hrdějovice "B"

13 4 2 7 24:24

14

12. Horní Stropnice

13 4 1 8 23:48

13

13. Neplachov

13 3 3 7 10:26

12

14. Nové Hrady

13 2 3 8 23:42

9

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 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

