ročník III.

nezávislý občasník
ÚVODEM… vás můžeme ujistit, že se budeme věnovat našim „osudovým“ osmičkám už jen v tomto a (možná)
příštím vydání. Dnes se pochopitelně zaměříme na období přelomu listopadu a prosince. Co se tedy a hlavně tady
událo? 29. listopadu 1378 zemřel český král a římský císař Karel IV., 30. listopadu 1938 byl zvolen československým
prezidentem Emil Hácha, 2. prosince 1848 abdikoval císař Ferdinand I. a na jeho místo usedl arcivévoda František
Josef I. a 18. prosince 1918 vyla vydána první československá poštovní známka.
V Temelíně proběhlo v roce 1928 další jednání o kališťském rybníčku „V žabárně“, v roce 1938 bylo z důvodu
nedávné epidemie kulhavky a slintavky rozšířeno a ohrazeno mrchoviště, v roce 1948 bylo nařízeno S. K. Temelín,
aby odevzdal hotovost a jmění a přistoupil do Sokola v Týně nad Vltavou. 9. prosince téhož roku proběhlo v obci
očkování proti TBC a v Temelíně se dokončovalo dělení půdy i pozemků místního dvora.
Ohlédneme-li se chronologicky za uplynulými událostmi, určitě je namístě připomenout si nejprve divadelní
představení s názvem: „P. P. S. … aneb je to ten pravý?“, se kterým do Temelína zavítali 19. října amatérští
divadelníci z Chrášťan. Upozornění a varování, že se jedná o lechtivě zmatenou komedii, bylo naprosto přesné a
výstižné. Hra plná záměn, nedorozumění, nechtěných omylů, lechtivých dvojsmyslů a narážek vytvořila prostor pro
větší než malé množství humorných situací a dialogů, který chrášťanští ochotníci ochotně vyplnili. Velmi solidně
zaplněné hlediště si užívalo hru (kterou se bavili jistě i samotní herci) a v závěru ji i aktéry odměnilo zaslouženým
spontánním a neutuchajícím potleskem.
V předvečer 100. výročí založení
Československa byla i v Temelíně oficiálně a
slavnostně tato událost připomenuta. Obec
navázala na tradici slavnostní výsadby stromů
a při příležitosti oslav vzniku ČSR zasadila
27. 10. 2018 lípu republiky. Nejprve byla ke
kořenům stromu uložena členy SDH Temelín a
SDH Lhota pod Horami časová schránka,
obsahující poselství dalším generacím. Po
zaznění státní hymny následoval projev, ve
kterém starosta obce Josef Váca mimo jiné
stručně shrnul zásadní události předcházející
vzniku republiky, okolnosti jejího vzniku a průběh stoletého trvání. Vzpomněl také na temelínské účastníky 1. světové
války, především pak na ty, kterým již nebylo dáno vrátit se domů. Po této části slavnosti se účastníci odebrali při
skladbách hraných malou temelínskou dechovkou občerstvit do hasičské zbrojnice, aby se zhruba po 20 minutách
vydali s lampionovým průvodem ulicemi obce. Průvod byl ukončen pietním kladením věnce u pomníku padlých.
V budově OÚ Temelín byla
tak, jako každoročně v tuto
dobu, umístěna výstava
podzimních prací a výtvorů
z přírodních materiálů. Tyto
nápadité a originální
výrobky pocházely od dětí
ZŠ a MŠ Temelín a jejich
rodičů.

Dalším divadelním představením byla 9. listopadu Drdova pohádková hra „Hrátky s čertem“. Na motivy filmového
zpracování ji v Temelíně představil Bechyňský divadelní spolek „Lužnice“. Také tato hra přilákala do hlediště
temelínského sálu více než 100 diváků, kteří zcela jistě neodcházeli zklamáni.
(zdroj: Pamětní kniha obce Temelína 1928 – 1936, II. pamětní kniha obce Temelína, IV. pamětní kniha obce Temelína, foto: TP, ZŠ Temelín)

POZVÁNKA…
23. 11. V Temelínské hospodě se uskuteční již 31.
Večer s dechovkou. Dechový orchestr Temelín se
představí premiérově s dirigentem Janem Járou,
hostem večera bude Dechová hudba města Písku pod
taktovkou Jiřího Kluce. Začátek v 18:00 hodin.
29. 11. Proběhne adventní tvorba v DPS Temelín (Klas)
30. 11. Adventní tvorba v Domovech Klas, 9:00 hodin.
1. 12. Akce pro děti „My se čerta nebojíme“,
spolupořádaná Temelínskou hospodou. Vánoční
tvoření, nadílka, diskotéka a možná přijde i Mikuláš.
Start v 15:00 hodin, jídelna Temelínské hospody.
2. 12. Obec Temelín a Domovy Klas zvou na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Začátek v 15:00 hodin v hasičské zbrojnici (kovárna), kde bude tvořivá dílna pro děti,
vánoční stánky, prodej výrobků místních seniorů a dětí, drobné občerstvení. Rozsvícení vánočního stromu v 17:00
hodin, vánoční koledy v podání dětí a malé temelínské dechovky.
3. 12. V Klasu se uskuteční pro seniory kurs výroby svícnů pod vedením Mgr. Zajícové, začátek v 9:00 hodin.
4. 12. Kino pro seniory v Týně nad Vltavou, nový český film „Po čem muži touží“, vstupné 60,-Kč, začátek 10:00 hodin.
5. 12. S CK Floria do lázní Gmünd. Návštěva adventních trhů ve městě Weitra. Čas bude upřesněn, rezervace nutná.
8. 12. Pořádá SDH Temelín turnaj v šipkách. Zahájení v 13:00 hodin v Temelínské hospodě, startovné 50,-Kč, cena pro
každého, pro hráče raut v ceně. Přihlášky na baru Temelínské hospody.
13. 12. Vánoční sousedské posezení u svařáku a punče v místním pohostinství, hrají PTP-áci, začátek v 18:00 hodin.
17. 12. Tradiční vánoční besídka ZŠ a MŠ Temelín v Temelínské hospodě, začátek v 18:00 hodin, prodej vánočních
dekorací a dalších výrobků.
19. 12. Od 15:00 hodin posezení u vánočního stromečku v DPS, koledy, punč. (Klas)
(Není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy Klas. Bližší a konkrétnější informace získáte u zaměstnanců Domovů Klas, na nástěnce
v Domovech Klas na adrese Temelín 15, na jejich FB profilu či na adrese: https://www.domovy-klas.cz.)

SPORT…
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, konstatuje jedna
z postav ve Vančurově Rozmarném létě. O podzimu to zřejmě neplatí, a už
vůbec ne o tom fotbalovém temelínském. Hráči týmu Temelín/Olešník „B“
po domácí remíze 1 : 1 s Trhovými Sviny „B“, vítězství 6 : 0 v Horní
Stropnici, 5 : 0 nad Jankovem a 5 : 2 ve Srubci přezimují v polovině soutěže
v čele tabulky okresního přeboru!!! (tabulka vpravo)
Mladší přípravka Slavoje Temelín hrála doma nerozhodně 5 : 5 se
Ševětínem, podlehla 1 : 4 v Hrdějovicích a deklasovala 12 : 0 FMA „B“.
Jarní část soutěže začíná v dubnu 2019.
Starší přípravka podlehla Hluboké 1 : 8,
hráčům TJ Mokré 6 : 10 a zvítězila
v derby v Týně nad Vltavou 5 : 2. Soutěžní jaro starší přípravky začíná v březnu.
Tým mladších žáků podlehl 1 : 9 SKP „B“ a v Temelíně pak družstvu
Dříteň/Bavorovice 1 : 10.
Po těchto dílčích výsledcích vám nabízíme ještě pohled na tabulku (tentokrát
konečnou) PRECIS ligy hráčů nad 35 let, kde se hráči Temelína umístili na 4. místě.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, které si velmi vážíme. Těšíme se na Vaše náměty, fotografie a jakékoli další
materiály vztahující se k obci, které nám můžete předat osobně 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. Soukromé elektronické médium.

