ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… děkujeme zimě za sníh a led, který po letech umožnil ten správný bruslařský provoz na řekách, rybnících
a na každé větší louži. Teď už ale tak nějak s nadějí vyhlížíme první známky jara. Dostali jsme se do masopustního
období, které je ohraničeno svátkem Tří králů a Popeleční středou a jehož původ vychází ze Saturnálií – římských
oslav přírody a začátku jara. Samotné slovo „masopust“ vychází ze slova „karneval“, které je spojením slov „carne“
(maso) a „levare“ (pryč). V našich zemích je masopustní veselí poprvé zaznamenáno již ve 13. století a nutno
podotknout, že si naši předkové na tyto bujaré oslavy velmi potrpěli. Jak se s touto výzvou vypořádali jejich
následovníci 18. února Léta Páně 2017 v Temelíně - se podíváme nyní.
18. ročník temelínského masopustního reje se konal symbolicky také osmnáctého. Únorové počasí zpočátku hrozilo
deštěm a obloha před začátkem veselice pár kapek na výstrahu seslala, ale to bylo vše.

Letošní téma „návštěva z Asie“ přilákalo vskutku celé skupiny z různých částí východu a jihovýchodu euroasijského
kontinentu. Jednotlivé delegace už před samotným začátkem vedly mezi sebou, ale i s ostatními občany dlouhé
rozhovory, a poměrně záhy tak došlo k prolomení jazykové bariéry. V dnešní vypjaté době by se slušelo také
připomenout, že během celého dne jsme se nesetkali s žádnými projevy či náznaky rasismu.
Asijští návštěvníci se po shromáždění vydali
za zvuků dechovky a v hojném doprovodu
místních před Obecní úřad. Tam je starosta
obce Temelín pan Josef Váca vřele přivítal, a
krátce před půl desátou předal zástupci
asijské delegace na jeden den klíč od obce
(předpokládáme, že nejednalo o univerzální
klíč od všech domů a bytů ve vsi, ale raději se
podívejte, zda vám doma něco nechybí). Dále
pak vzácným asijským návštěvníkům věnoval
u příležitosti této významné události dar
v podobě pivního sudu, který byl s nelíčenou
skromností vřele přijat.
Průvod se následně vydal dům od domu
napříč celým Temelínem, aby zde asijští

návštěvníci měli možnost seznámit se s naší
kulturou a pohostinností. Ta byla později velmi
příznivě hodnocena všemi členy delegace, která
měla mimochodem pestré zastoupení, od
prostých pouličních obchodníků se spodním
prádlem až po nejvyšší tibetské duchovní učitele
buddhismu. Celá tato návštěva proběhla
v duchu přátelství a porozumění a my pevně
věříme, že během ní došlo k upevnění
dosavadní (nejen) hospodářské spolupráce, ale i
k navázání nových kontaktů mezi Temelínem a
asijskými zeměmi.
POZVÁNKA…
21. 2. kino pro seniory v Týně nad Vltavou uvádí komedii Bezva ženská na krku, začátek v 10.00 hodin (Domovy Klas)
25. 2. Vltavanský ples v sále Temelínské hospody, začátek v 19.00 hodin, vstupné 130,-Kč, hrají Babouci (pořádá
Vltavan Purkarec)
4. 3. Dětský maškarní rej, začátek ve 14.00 hodin, vstupné bez masek 50,- Kč
SPORT…
Jak jsme se zmínili v minulém vydání,
temelínské fotbalové naděje se účastní
Týnské zimní halové ligy. Jak si v tomto
turnaji vedou naše přípravky?
Starší přípravka ve 3. kole podlehla TJ
Šumavanu Vimperk 0:6, přehrála FK
Vodňany 4:2 a podlehla vltavotýnské
Olympii 1:8
V první nadstavbové části si Temelín
poradil s FK Protivín 4:0, nestačil na
Bechyni výsledkem 1:5, porazil FK
Vodňany 5:2 a podlehl TJ Lokomotiva
Veselí nad Lužnicí 1:3
Hráči mladší přípravky Slavoje Temelín ve třetím kole remizovali s TJ Šumavan Vimperk „B“ 2:2 (branky za Temelín
Penkert, Profant), podlehli týmu z Vodňan 0:2 a nerozhodně 2:2 skončilo utkání s Olympií Týn nad Vltavou (střelci za
Temelín Penkert a Beránek)
Nadstavbovou část zahájili temelínští vítězstvím nad TJ Šumavan Vimperk „B“ 3:2 (Profant 3), přehráli TJ Dříteň 3:1
(Profant 2, Maňhal) a podlehli Protivínu 0:4 a FK Vodňany 0:6
Druhou část nadstavby pak odehrál Slavoj Temelín 19. února s těmito výsledky: 1:1 s týmem Vimperku, vítězství 2:1
nad Dřítní, 1:1 s FK Vodňany a porážka 0:4 s Protivínem.
Z HISTORIE…
Dnes už se nám sem žádný obrázek nevejde, tak budeme spoléhat na Vaši představivost. Víte, co znázorňuje stropní
obraz v sálu Temelínské hospody, který je umístěný přímo nad průchodem do přísálí k baru? Ano, postava sedící za
stolem a několik dalších z druhé strany stolu s nápisem L.P. 1399…?
Nebudeme Vás zbytečně napínat, je zde vyobrazeno placení desátku plebánovi ze Strýčic poddanými, včetně krčmáře
Bartoně. Měli bychom také připomenout, že původním autorem těchto starších maleb je malíř Bláha z Č. Budějovic.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám věnovali a ve stále větší míře 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

