ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… nezbývá než konstatovat, že se rok 2018 tak nějak přehoupl do své druhé poloviny, a že se najdou i tací,
kteří už v tuto chvíli netrpělivě shání a pořizují vánoční dárky. Nám to přijde zcela zbytečné. Za okny totiž úřaduje
letní slunce, prázdniny jsou v plném proudu a navíc…dárky stejně nosí Ježíšek 
České „osmičkové“ kalendárium připomíná v těchto dnech úmrtí českého hudebního skladatele a dirigenta Jana
Bedřicha Kittla (+ 20. 7. 1868), mimo jiné autora symfonie č. 2 „Lovecká“ či opery Bianca a Giuseppe. 21. července
1948 byla zákonem č 213/1948 Sb. „o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů“ legalizována (a to i se
zpětnou platností) veškerá činnost Akčních výborů Národní fronty. 22. července 1848 se ve Vídni sešel poprvé
rakouský ústavodárný říšský sněm, ve kterém nechybělo 138 poslanců z českých zemí. 25. 7. 1648 obsadila v Praze
švédská vojska Malou Stranu a Hradčany, 12. 8. 1978 byl do provozu uveden první úsek trasy A pražského metra. Ve
stejný den roku 1928 zemřel světově uznávaný český hudební skladatel a autor opery „Její pastorkyňa“ Leoš Janáček
a 18. srpna 1998 významný český vědec Otto Wichterle, objevitel silonu a vynálezce gelových kontaktních čoček.
V Temelíně 26. 7. 1888 složila slib nová školní rada složená z faráře V. Hájka, učitele J. Melmera, správce velkostatku
K. Kaifra, F. Kadlece, V. Petříka, J. Našince, J. Sládka a náhradníků J. Bartušky a J. Srbeného. 11. srpna 1948 zažádal
MNV Temelín o přidělení části stájí ve dvoře na zřízení obecní prádelny a schválil rozšíření živnostenského oprávnění
filiálce Hospodářského družstva v Temelíně.
Vraťme se ale do současnosti. Sobota 23. června 2018 jistě
potěšila všechny mladší rybáře. V Temelíně se uskutečnil
tradiční rybářský den pro mládež do 15 let. Soutěžilo se ve
třech kategoriích: předškoláci, 6 – 10 let a v kategorii 11 – 15
let. Výjimečně chladné počasí bylo jistě příčinou nižšího
počtu účastníků a tak se původní místo konání závodu
přesunulo na vedlejší vodní plochu. Kdo si však myslí, že
„Školňák“ nedokáže nabídnout to správné napětí a adrenalin
ve formě úlovků třepotajících se na vlasci, ten je na velkém
omylu! Pro všechny zúčastněné pak byly zaslouženou
motivací a následnou odměnou krásné ceny.
Hned následující sobotu ožilo temelínské hřiště mladými fotbalisty. Ti se sjeli u příležitosti konání 1. ročníku
Memoriálu Pavla Novotného, turnaje mládeže ve fotbale, konaného na počest dlouholetého funkcionáře a trenéra
mládeže TJ Slavoj Temelín. Ve skupině mladších
přípravek se představil tým domácího Temelína,
dále pak Dříteň, Týn nad Vltavou a Protivín. Ve
starších přípravkách se mezi sebou utkaly Olešník,
Dříteň, Protivín a Temelín.
Při slavnostním zahájení turnaje byly připomenuty
zásluhy Pavla Novotného o temelínskou kopanou,
jeho obětavý přístup k práci s mládeží a oddanost a
věrnost klubu. Patronkou turnaje se stala jeho
sestra Marie Drobná se svým synem a dcerou.
Samotný turnaj probíhal současně na čtyřech
hracích plochách, na kterých fotbalové naděje
v obou kategoriích bojovaly s maximálním
nasazením a zaujetím pro hru, fotbalově, někdy sice

tvrdě, ale slušně a zcela v duchu fair play. Skupinu
mladších přípravek vyhrálo mužstvo Dřítně, druhý se
umístil Temelín, třetí Týn nad Vltavou a čtvrtý Protivín. Starší přípravky ovládla rovněž Dříteň před Temelínem,
Protivínem a Olešníkem. Při závěrečném vyhlášení výsledků převzaly jednotlivé týmy ceny ve formě věcných i
sladkých odměn, vyhlášeni byli i nejlepší hráči, střelci a brankáři turnaje. Fotbalové odpoledne pokračovalo tradičním
pouťovým zápasem mezi Temelínem a borci kombinovaného týmu Podhájí / Všeteč. Ani v tomto utkání nebyli diváci
ochuzeni o krásné fotbalové momenty, nezbytné góly a mnohdy pikantní mezigenerační souboje. Vítězství nakonec
po urputné bitvě zůstalo po výsledku 4 : 2 na domácím trávníku. V doprovodném programu si mohli návštěvníci
vyzkoušet Bumper fotbal v nafukovacích koulích nebo si poslechnout rodinou kapelu Sýkorových z Týna nad Vltavou.
(zdroje: https://cs.wikipedia.org, pamětní kniha školy Velký Temelín 1883 – 1940, IV. pamětní kniha obce Temelína)

POZVÁNKA…
21. 7. Přivítá Lhota pod Horami 13. ročník
hudebního festivalu ROCK POD HRÁZÍ.
Začátek od 15 hodin, vstup 100,-Kč.
25. 7. Zvou Domovy Klas v rámci letního
tábora na letní plovárnu Olešník, odjezd
v 12.26 hodin, návrat v 17.29 hodin.
27. 7. Se uskuteční rukodělný kurz pro
seniory, začátek v 9.00 hodin.
31. 7. Plavba lodí po Vltavě - Hluboká nad
Vltavou, Purkarec, Týn nad Vltavou.
V případě zájmu nutná rezervace. (Klas)
1. 8. Výlet do pohádkové kovárny v Selibově
a prohlídka Městského muzea v Protivíně,
odjezd v 9.45 hodin, návrat v 16.12 hodin.
4. 8. Sbor dobrovolných hasičů Zvěrkovice
zve na noční nohejbalový turnaj, začátek v 18.00 hodin, občerstvení zajištěno.
6. – 10. 8. Pořádají Domovy Klas sportovní týden (temelínské sportovní hřiště, šipkovaná, turistický pochod, koupání
v městské letní plovárně v Týně nad Vltavou, výlet na kolech…).
13. – 17. 8. Táboření a nocování v prostorách temelínského dvorce (Domovy Klas), podrobnosti budou upřesněny.
(není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy KLAS, bližší info u zaměstnanců v Domovech KLAS, Temelín 15, https://www.domovy-klas.cz)

ZÁVĚREM…
V minulém vydání jsme vyhrožovali, že se budeme dnes věnovat více mládežnickému fotbalu. A protože jste si jistě
všimli, že my své sliby (i výhrůžky) plníme, nezbyl v tomto vydání prostor na historickou rubriku. Tímto prohlašujeme,
že se v srpnu polepšíme…myslíme s těmi novinami…a to ještě možná . Děkujeme, že nás čtete. Nadále vítáme Vaše
náměty a připomínky, především však fotografie, pohlednice, plakáty a jakékoli další materiály vztahující se k obci
a činnosti místních spolků a sdružení, které nám můžete zasílat e-mailem, prostřednictvím sociální sítě FB, předat
osobně nebo zanechat po předchozí dohodě v temelínských 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

