nezávislý informační občasník

ÚVODEM… bychom si mohli třeba zazpívat. Copak dnes již neplatí pořekadlo – co Čech, to muzikant? A do jaké míry
platí toto odvážné prohlášení v Temelíně? Máme tady muzikanty individualisty, muzikanty sdružující se do různých
místních či přespolních hudebních těles,…ale o nich třeba až někdy příště. My se budeme věnovat tomu současnému
největšímu a nejznámějšímu uskupení (kterým je samozřejmě Dechový orchestr Temelín) a především vůdčí a
nezapomenutelné osobě zakladatele a kapelníka pana Jaroslava Košnáře (1944-2014)
Jaroslav Košnář se narodil v roce 1944 v Praze do rodiny s hudební tradicí. Jeho otec
výborně zpíval a hrál na housle a dědova sestřenice zpívala v Národním divadle v Praze
ve sboru. Jaroslav se v 9 letech stal žákem hudebního skladatele Františka Kůdy, kde
začínal na housle a po třech letech pokračoval ve výuce se stejným učitelem pod
hlavičkou Lidové školy umění v Praze Hostivaři. V roce 1959 začal hrát na trombon u
trombonisty Rozhlasového symfonického orchestru v Praze pana Jiřího Vaněčka. V rámci
školy působil také v houslovém sboru, který se stal 2x celostátním vítězem Lidových škol
umění. Školu absolovoval hrou na housle i na trombon. V devatenácti letech nastoupil
na konzervatoř v Brně k prof. Janu Plichtovi, u kterého studoval hru na violu,
v jednadvaceti se v rámci základní vojenské služby stal členem vojenské hudby v Mladé u
Milovic pod vedením majora Tomana. V roce 1967 začal vyučovat hudbu v Lidové škole
umění v Týně nad Vltavou (housle, viola, dechové nástroje), vedl také školní dechový
orchestr a houslový sbor, souběžně však pokračoval v dálkovém studiu hry na violu na plzeňské konzervatoři. Vedl
taneční orchestr Sonata a spolupracoval s jihočeskými dechovými hudbami (Vlachovka, Netolička, Babouci,
Otavanka…). Po krátkém působení
(2 roky) na Lidové škole umění
v Kouřimi a devítileté výuce hudby
ve Volarech přišel do Temelína, kde
začal s výukou hudby a v roce 1994
stál u vzniku dechového orchestru,
jehož většina členů se rekrutovala
z jeho žáků. S tímto hudebním
tělesem úspěšně reprezentoval
Temelín v tuzemsku i v zahraničí
(Itálie, Francie, Německo,
Rakousko, Polsko), posbíral mnoho
cen a vydobyl Dechovému
orchestru Temelín uznání a jméno.
Bohatá životní pouť pana Jaroslava
Košnáře se uzavřela v prosinci 2014 a my smekáme před tím, co (nejen) pro Temelín ve svém životě dokázal.
Dechový orchestr Temelín pod vedením jeho žačky Lenky Haider Petráškové navazuje a pokračuje v jeho práci, výuky
hudby v obci se chopil člen orchestru Jihočeského divadla pan Zdeněk Zavřel.
POZVÁNKA…
18.3. se v sále temelínské hospody uskuteční tradiční hasičský ples, hrát bude vimperská kapela Pohoda

24.3. zvou Domovy Klas na sousedské posezení v jídelně místní hospody. Hudební doprovod obstará Dechový
orchestr Temelín.
INZERCE…
Využijte tento prostor pro svoji soukromou inzerci (koupím, prodám, vyměním, daruji atd.) Zanechte nám, prosím,
text inzerátu s kontaktem u děvčat v Domovech Klas nebo zašlete e-mailem: klempondr@seznam.cz
SPORT…
Pohled na tabulku Okresního přeboru, skupiny B starší přípravky jistě
zahřeje i v tomto chladném počasí. Výborné třetí místo po podzimu
odráží vůli, pracovitost a nasazení nejen hráčů, ale celého realizačního
týmu, rodiče nevyjímaje. Prvním soutěžním utkáním na jaře by mělo být
29. března derby s Týnem nad Vltavou. Tak nezapomeňte přijít
v Temelíně fandit, začátek je stanoven na 16. hodinu.
Zapomenout nesmíme samozřejmě ani na mladší přípravku, která se
v rámci přípravy zúčastnila zimního halového turnaje a mezi silnými
soupeři se rozhodně neztratila, ba co víc, vedla si výborně. Podařilo se jí
porazit družstva Týna nad Vltavou, Sedlece, Vodňan i Českých Budějovic
a s přehledem tak vyhrála skupinu o 6. místo. Dovolujeme si otisknout
fotku ze zmíněného turnaje a samozřejmě také jejich tabulku po
podzimní části soutěže s krásným čtvrtým místem. Držíme palce!

A připomeňme ještě, že 2.7. 2016 se budou konat oslavy 80. výročí založení fotbalového klubu. Více v příštích číslech
Z HISTORIE…
Zcela nepochybně jste na fotografii z minulého čísla poznali pumpu a rybníček pod obecním úřadem (který je na
zmíněném obrázku někde vpravo) a je potěšitelné, že pumpa i rybníček jsou tam v mírně změněných podobách stále.
A dnešní hádanka? V kterém roce přijel do Temelína první vlak? Odpovědi nám můžete napsat a zanechat v naší
schránce v Domovech Klas.
ZÁVĚREM…
Počítačově zdatné jedince zveme na náš profil na sociální síti facebook. Těšíme se na Vaše náměty, připomínky,
fotografie, inzeráty, které nám můžete zasílat e-mailem (klempondr@seznam.cz), nebo zanechat v naší schránce
v Domovech Klas, kde bude určitě k dostání i další číslo. 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. 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

