ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… si musíme přiznat, že se nám to zase blíží. Co? Vánoce a s nimi i takový ten zlom do nového roku, kdy
začne zase všechno nanovo. Ale to je všechno ještě relativně daleko a my nyní nehodláme bilancovat a rekapitulovat
a pečlivě k letošním ztrátám přičítat zisky. Ještě ne.
Zmínili jsme blížící se Vánoce, kterým předchází samozřejmě Mikuláš a…dnes téměř
zapomenutá tradice spojovaná se svatou Lucií. Svatá Lucie byla podle legendy dcerou
bohatých a urozených rodičů, která rozdala všechen svůj majetek chudým a rozhodla se
pro panenský život. Odmítala nápadníky, až ji jeden z nich udal, coby křesťanku. Byla
odsouzena a na základě rozsudku měla působit jako nevěstka. Když ji ale měla stráž
dopravit do veřejného domu, nedokázala se sv. Lucií pohnout z místa. Nedokázal to
následně ani pár volů, ani žhavá pryskyřice. Nakonec Lucii prokláli krk mečem. Stalo se
tak prý roku 304. Tak praví legenda.
Podle lidového zvyku chodily v předvečer svátku svaté Lucie tzv. Lucky. Byly to ženy
v bílých oblecích a maskách, které (podle obecného podání) nosily nůž a hrozily
rozpáráním břicha všem dětem, které se o adventu nepostily. V Temelíně prý nosily
s sebou len a předly, a také loutku dítěte, které krmily kaší. Děti, které se modlily, byly
obdarovány drobnými dárky a nezbedníci šleháni metlou. Tak snad jsme se toho
dozvěděli o kousek více než jen to, že svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
27. října Temelínem prošel lampionový průvod, který se stal již tradiční
připomínkou státního svátku Dne vzniku samostatného Československa.
Průvod byl pořádán temelínskými Domovy KLAS a napočítali jsme v něm téměř
50 účastníků. Prošel obcí a zakončen byl pietní vzpomínkou u pomníku obětem
první světové války. Zde starosta obce pan Josef Váca v krátkém projevu
připomněl oběti první světové války, rozpad habsburské monarchie a vznik
samostatného československého státu. Účastníci průvodu pak byli svědky
položení věnce k pomníku padlým, po kterém zazněla hymna v podání členů
Dechového orchestru Temelín.
Dechový orchestr Temelín byl také hlavním
protagonistou 29. Večera s dechovkou, který se
uskutečnil v pátek 17. listopadu v sále Temelínské
hospody. Hostem byl Velký dechový orchestr České
Budějovice, který pod taktovkou Víta Zuzáka celý
večer zahájil. Zcela zaplněný sál pak zhruba po
hodině již přivítal „domácí“, kteří do oficiálního
programu vstoupili odvážně ouverturou k operetě
Jaroslava Labského Námluvy. Mezi dalšími
skladbami zazněla například kultovní New York,
New York, kterou proslavil v roce 1977 ve svém
filmovém ztvárnění stejnojmenného muzikálu
režisér Martin Scorsese, Concerto D´Amore od
Jacoba de Haana či závěrečné Slovanské tance (č.8)
Antonína Dvořáka.

POZVÁNKA…
24. 11. Uskuteční se kurs keramiky pro seniory. (Domovy KLAS)
27. 11. Domovy KLAS pořádají druhou lekci pletení košíků z proutí.
29. 11. V domově s pečovatelskou službou v Temelíně proběhne adventní tvorba.
1. 12. Adventní tvorba pro seniory v Domovech KLAS
2. 12. Od 13 hodin adventní trhy na zámku ve Dřítni, výstava a prodej výrobků.
6 . 12. Moštování v temelínském sadu.
15. 12. ZŠ a MŠ Temelín zvou všechny do Temelínské hospody na vánoční besídku
20. 12. Pořádají Domovy KLAS tradiční sousedské posezení v Temelínské hospodě, hrají PTPáci
(není-li uvedeno jinak, akce je pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15)

SPORT…
Fotbalové soutěže s temelínskými kluby se uložily k zimní přestávce a my se ve
zkratce ohlédneme za posledním podzimním vystoupením temelínských.
Muži v domácím prostředí podlehli Hluboké „B“ 2:3 (Gutwirth, Chlumecký
z penalty), mladší žáci nestačili na Dříteň/Bavorovice 1:2 (Augsten), starší
přípravka brala bod za remízu 5:5 s Nemanicemi (Ryska 3, Profant 2) a mladší
přípravka přestřílela FMA dívky 7:5 (Houzar 3, Beránek 2, Nedbalová, Plojhar)
Mládežnické týmy po sympatickém vystoupení v podzimní části soutěží nelení
a pokračují v trénincích v halách ZŠ na Malé Straně a na Hlinkách v Týně n. Vlt.
Vedení oddílu TJ Slavoj Temelín děkuje především trenérům jednotlivých
mužstev za jejich práci pro temelínský sport.
A jak se podzimní výsledky promítly do tabulek?

Z HISTORIE…
Ve druhé třídě jsem dostal
z prvouky dvojku, protože
jsem nevěděl, co je to
„Štochovice“. A vzhledem
k tomu, že si nedělám iluze o
tom, co se učí děti ve škole
dnes, přikládám názornou
mapku, abych zabránil
podobným tragédiím.
ZÁVĚREM…
Děkujeme, že nás čtete.
Vítáme Vaše náměty a
připomínky, především však
fotografie a materiály
vztahující se k obci, 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

