ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… posledního letošního vydání tohoto plátku děkujeme všem našim čtenářům a příznivcům za
shovívavost, trpělivost a odvahu, se kterou pročítali, pročítají a (jak pevně doufáme) budou i nadále číst tyto naše
řádky. Ani v tomto vydání – i když by to asi bylo v tento předvánoční čas opodstatněné – se nebudeme příliš ohlížet
za téměř uplynulým rokem 2017, připomeneme si ale něco z toho, co se událo v posledních dnech.
Centrem dění byla již tradičně Temelínská hospoda. Ve
čtvrtek 14. prosince v jejím sále proběhla veřejná
prezentace záměru výstavby víceúčelového sportovního
zařízení. Za nevelkého zájmu občanů, kterých se dostavilo
kolem šedesáti, byla představena studie objektu včetně
jeho vizuální podoby či případného financování. Kromě
zástupců obce a autorů studie se přišli k tomuto projektu
vyjádřit senátor a starosta Hluboké nad Vltavou Ing.
Tomáš Jirsa, za ČEZ jadernou elektrárnu Temelín Petr
Šuleř, nechyběli ani zástupci okolních obcí a měst. Tato
prezentace byla završena připomínkami, postřehy a dotazy
občanů, které byly zodpovězeny, ať už pořadateli, hosty či
občany mezi sebou navzájem.
V pátek 15. prosince už prostory sálu patřily
temelínské ZŠ a MŠ. Vánoční besídka byla a je
vyhlášenou v širokém okolí a stejně jako v loňském
roce bylo jednoznačným potvrzením její oblíbenosti
zcela zaplněné hlediště. Ještě před začátkem akce
samotné jste měli možnost si v přísálí prohlédnout či
zakoupit vánoční dekorativní výrobky školy a školky,
se svými výrobky se pochlubily i místní Domovy KLAS.
Besídku zahájila úvodním slovem paní ředitelka Mgr.
Michaela Macháčková a pak už na pódium nastoupili
žáčci a žákyňky mateřské školy. V průběhu jejich
vystoupení zněl sálem nesčetněkrát mohutný, ale
zcela zasloužený potlesk. Nejinak tomu bylo i
v případě starších spolužáků ze školy. Vrcholem jejich
vystoupení bylo úžasné, originální a velmi působivé
stínové divadlo znázorňující klíčové události v životě
člověka. Bouřlivý potlesk na konci celé besídky byl
odměnou nejen všem účinkujícím dětem, ale i těm,
kteří v rámci školky a školy toto pásmo vymysleli,
připravili a s dětmi secvičili. Nám nezbývá než před
všemi, kteří se na besídce podíleli, smeknout a vyslovit uznání a pochvalu. Upřímnou a skutečnou. V koutku duše
nám už ale hlodá zvědavost – čím nás překvapí v roce příštím. A lze vůbec letošní úspěch překonat? 

POZVÁNKA…
22. 12. Proběhne Vánoční posezení v temelínském DPS, začátek ve 14.00 hod. (Domovy KLAS)
29. 12. Se uskuteční ojedinělý varhanní koncert v obřadní síni v Týně nad Vltavou od 18.00 hod., vstupné dobrovolné
(možnost dopravy Domovy KLAS)
1. – 14. 1. Proběhne v Temelíně Tříkrálová sbírka, přesný termín bude upřesněn místním rozhlasem
8. 1. Se bude konat v Týně nad Vltavou (ve sv. Kateřině) kurz keramiky – malování na keramiku, počet účastníků je
omezen na 10 osob.
16. 1. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, film „Milada“, odjezd v 9.00 hod.
19. 1. V Temelínské hospodě pořádá SDH Temelín hasičský ples, začátek ve 20.00 hod., vstup 100,-Kč, hraje RELAX,
bohatá tombola
(není-li uvedeno jinak, akce je pořádána Domovy KLAS, bližší informace u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15)

Domovy KLAS zahajují v novém roce opět činnost 2. ledna. Prostřednictvím našeho listu se připojují s přáním všeho
dobrého do roku 2018.
SPORT…
I když fotbalový areál v Temelíně v současné době odpočívá pod sněhovou přikrývkou, neznamená to, že odpočívají i
fotbalisté. Mladší přípravka Slavoje Temelín se účastní opět velmi kvalitně obsazené Týnské zimní halové ligy, která je
pro hráče Slavoje především o sbírání zkušeností.
V prvním kole temelínské naděje zdolaly TJ Šumavan Vimperk „A“ 2:1 (branky za Temelín Voučok 2), pak však
podlehly týmům TJ Hradiště „A“ 0:8 a TJ Bechyně 0:5.
17. 12. se odehrálo druhé kolo, v kterém temelínští nestačili shodně na TJ Hradiště „B“ 0:4 a FK Protivín 0:4
Další kolo je na pořadu 14. ledna 2018, soupeři budou TJ Šumavan Vimperk „B“, FK Vodňany a v derby vltavotýnská
FK Olympie. Držíme palce, ať se temelínským nejmenším fotbalistům vydaří vstup do nového roku co nejlépe!!!

ZÁVĚREM…
Ještě jednou děkujeme za přízeň, kterou nám již dva roky věnujete a nadšení, se kterým nás čtete a prohlížíte.
Nadále vítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie a další materiály vztahující se k obci (v pořádku neporušené
zodpovědně vrátíme), inzeráty, nápady a přebytečné finanční prostředky , které nám můžete zasílat poštou,
e-mailem nebo zanechat po dohodě 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

