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ČÍSLO 10
Sběrné hnízdo v Záluží

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
není to tak dlouho, co jsem vám všem přál hodně zdraví
v novém roce a netušil, že z podzimní pandemie se stane
zimní a možná ještě jarní. Chci vás proto požádat, abyste ještě
vydrželi všechna omezení, která vám znepříjemňují pracovní
i osobní život. Nejvíce je mi líto všech dětí, které tuto situaci
snášejí asi nejhůře. Obávám se jejich zapojení do virtuálního
světa a složitého přechodu do života běžného.
Když jsem vstoupil poprvé do obecního zastupitelstva
v roce 2006, skládkovalo se na lomech u Kališť a na skládce
jaderné elektrárny. Náš tehdejší starosta pan Helige oznámil,
že skládkování stojí naši obec 400.000 Kč ročně. V minulém
roce 2020 už byly náklady za odvoz a recyklaci v celkové
výši 3.152.198 Kč. Navíc v této ceně nejsou započítány další
finance na nákup a opravy všech kontejnerů, do kterých
vkládáme náš odpad.
Jsme stále asi jedna z mála obcí, která nevybírá od občanů
žádný poplatek za veškerý odpad, který vyprodukujeme
z našich domácností. Z důvodu zatížení našeho rozpočtu je
nutné o této problematice více informovat. Rád bych vás,
milí sousedé, požádal o efektivnější třídění odpadu a tím
minimalizaci jeho množství. Je mi samozřejmě známo, že
do našich nádob naváží odpad také jiní občané, kteří nemají
s naší obcí nic společného, ale to je spojené s našimi sběrnými
hnízdy v jednotlivých obcích. Prosím tedy o jakoukoliv informaci o těchto nepravostech na obecní úřad nebo můžete jako
dotčení občané sami zakročit a upozornit dotyčné „odpadové
kukačky“ o nesprávnosti jejich konání.
Závěrem ještě jedna prosba, a to o trpělivost s pandemií,
která tu nebude věčně. Dávejte pozor na své zdraví i na zdraví svého okolí. Přeji do jarních měsíců všem klidné dny a kvetoucí optimismus.
Josef Váca, starosta obce Temelín

ODPADY A JEJICH DOPADY
Jak nastínil pan starosta ve svém úvodním slově,
neměli bychom zapomínat i na problémy, které jsou díky
pandemii tak nějak v pozadí. V současné době správně
upřednostňujeme zdraví, ale je dobré řešit i problémy,
které nás obklopují a dokonce i s tím naším zdravím
souvisí.
Určitě je to také ekologie. V minulých desetiletích
pojem často skloňovaný. Vyjadřují se k tomu odborníci,
laici i politici. Co hlava, to jiný názor. Někdo chce
planetu zelenou, jiný modrou… Já si myslím, že je
třeba mít tu naši kulatou hroudu hlavně čistou. Zatím
to však vypadá, že ji stále „zabordelujeme“, a když nám
to začíná přerůstat přes hlavu, začínáme si ji vytahovat
z písku a konat nápravu. Někdy nejdříve konáme a poté
až přemýšlíme, jindy máme moc myšlenek a nápadů,
avšak málo skutků. Prapříčinou tohoto problému je
kupodivu velmi prospěšná věc – civilizační rozvoj. Holt
válec civilizace nezastavíš!
pokračování na druhé straně
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pokračování z první strany

A jelikož člověku je košile bližší kabátu a náš Hlásič je
obecní, pojďme se podívat, jak to chodí „za chalupou“.
Odpadové hospodářství řídí větší množství zákonů
(například č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech), vyhlášek,
nařízení a doporučení. Zabývá se jím množství úřadů
a úředníků, spolků i nadací. Nicméně každá obec je povinna
v souladu s vyhláškou č. 321/2014 Sb. zajistit minimálně
místa pro oddělený sběr nebezpečných odpadů, papíru,
plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Tady
je nutné zdůraznit, že po odložení odpadu z domácnosti jeho
původcem na určeném místě, se vlastníkem tohoto odpadu
stává obec. Z toho vyplývá, že se musí o něj postarat.
Obec se tedy postará (a také zaplatí), abychom naše
nepotřebné a přebytečné věci mohli v klidu, pokud možno
co nejblíže, odložit. To stojí každý rok čím dál více - viz
tabulka. Nad tím by zajásal i spisovatel Neruda a problém
se slamníkem by natotata vyřešil. Takže kde je tedy
zakopaný pes? Jak je naznačeno v prefixu tohoto článku, je
to konzum, tedy spotřeba domácností. Vše je hezky a (ne)
účelně zabaleno, nic se nevyplatí opravovat. Mnohdy objem

obalu převyšuje hmotnost i obsah samotného produktu. No
a druhá věc, která přispívá k hromadění a špatné likvidaci
je sám občan. Je pohodlný, neinformovaný a ekologicky
asociální. „Svůj dvoreček mám uklizený, tak co se budu
starat o nějakou ozonovou díru.“
Laskavý čtenář promine, ale náš zpravodaj povahové
vlastnosti občanů měnit neumí, a tak se dle svého původního
poslání pokusíme aspoň změnit informovanost. Pokusíme
se vytvořit na našich stránkách malý seriál o komunálním
odpadu. Trocha edukace ještě nikoho nezabila a navíc je
možné, že se dozvíme i pár zajímavostí. Tak například:
uvědomili jste si někdy, že jako jedna z mála činností (snad
kromě dýchání) je tvorba odpadu každodenním počinem
člověka od jeho narození?
(roh)
Sběr a svoz komunálních odpadů
2020
2019
2018

Kč
2.100.000,2.007.000,1 879 378,-

OBČANA DRUH VĚRNÝ
– DVŮR SBĚRNÝ
Dnes startujeme seriál o komunálních odpadech výstřelem ze startovní pozice uprostřed obce Temelín, kde
se nachází sběrný dvůr. A začněme s poučením: on to
technicky sběrný dvůr není, jedná se o sběrné místo. Shluky
kontejnerů v jednotlivých obcích poté nazýváme sběrnými
hnízdy. Tolik oficiální terminus-technikus, pro náš článek
si necháme označení sběrného dvora. Jeho poloha je
ideální a pohodlně se k němu přiblížíte ze tří směrů, můžete
vjet dovnitř nebo zaparkovat těsně za dvěma velkými vraty.
Jeho historie je velice krátká, vznikl totiž teprve v roce
2009 na volném prostranství. Postupně byl zabezpečen zdí
a přibývalo kontejnerů a jiných nádob na rozličné nechtěné
poklady. Po nějaké době bylo nutné, a to i díky neukázněnosti
občanů, ustanovit správce, který by dohlížel na řádný chod
a pořádek. Tím byl roku 2018 jmenován pan Václav Trnka.
Výkon této funkce se zpočátku odehrával pouze z plechové
zahradní garážičky bez možnosti topení, což zvláště v nevlídném počasí a studeném období nebylo k práci ideální.
Proto bylo 1. března 2019 rozhodnuto zastupitelstvem obce
o dovybavení dvora tzv. Boudou alias Palubou, která byla
po své dvacetileté misi převezena z pod hráze Panského
rybníka. Místo odvozu do odpadu tak odpadu nyní velí.
(O této události i bývalé nálevně jsme informovali článkem
v TH již v jeho prvním čísle – pozn. redakce.)
Co si lze představit pod takovým pojmem sběrný dvůr
(sběrné místo)?
Je to místo zřízené obcí k odložení něčeho, co se nevejde
do běžné popelnice. Řeší tedy například vyhození skříně,
otlučené omítky, větví po řezu v zahradě, staré pračky,
plechovky od barev, starých oken. V podstatě lze dovézt do
sběrného jícnu vše, co jinam nepatří. Ukládání je dovoleno
POUZE občanům Temelína a spádových obcí, a je pro ně
zdarma. Do „sběráku“ také můžete odvézt i využitelné
složky komunálního odpadu: papír, sklo, plast, kovy i nápojové kartony. Zároveň funguje jako místo zpětného
odběru, kde je možné odevzdat starou elektroniku, počítače,
zářivky, baterie a elektrické spotřebiče.
Ne, nezapomněli jsme – nepatří sem tchýně, zlý soused,
štěkající psi, živí ani mrtví, jakož i politici vysloužilí či
aktivní. Zapovězen je též odpad radioaktivní, zlořádi by
neměli nosit věci pocházející z trestné činnosti…
(roh)
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foto R. Horák

VRATA
TEMELÍNSKÉHO
SBĚRNÉHO MÍSTA
JSOU OTEVŘENA
DRUH ODPADU
SKLO
PLASTY
PAPÍR
KOVY
ODĚVY
OLEJE
SMĚSNÝ ODPAD
BIO ODPAD
NEBEZPEČNÝ ODPAD
OSTATNÍ ODPAD

Úterý

Čtvrtek
Sobota

8.00-11.00, 14

.00-17.00
.00-17.00

8.00-11.00, 14

8.00-11.00, 14

.00-17.00

ULOŽENÍ
3 zelené kontejnery
4 žluté kontejnery
+ 1 velkoobjemový
3 modré kontejnery
2 šedé boxy
velký zabezpečený kontejner
nadace SOVA
1 černý kontejner, 2 nádoby
2 velkoobjemové kontejnery,
1 kontejner na objemný odpad
2 valníky
6 sudů
Objemnější odpad,
pneumatiky, nábytek, atd.,
mají své určené místo

Pokud si nebudete vědět rady, jak váš náklad na sběrném místě
vytřídit, můžete se s důvěrou obrátit na pana vedoucího Trnku,
který vám rád, pohotově, erudovaně a možná i vtipně poradí.

RUKOVĚŤ PANA TŘÍDÍCÍHO
Blíží se konec zimy a některým z nás doslouží lyžařské vybavení.
Víte však, jak ho ekologicky zlikvidovat?
Kdybych tuto otázku položil svému pradědovi, tak by mi s klidem
řekl, že neví co je to ekologicky, ale „klidně by to vyhodil za chalupu
do lesa, na hnůj nebo do kamen“. A udělal by kupodivu správně. Jeho
lyžařské vybavení bylo z kůže a dřeva, tak proč ne.
Myslíte, že současník to má těžší? Ne tolik. Stačí to vzít na kárku
a vyrazit do „sběráku“. Lyže vrhne do kontejneru na velkoobjemový
odpad. Hůlky tam patří taktéž, ač jsou z hliníku, který je recyklovatelný,
ale z důvodu bezpečnosti a velikosti je do šedých kontejnerů na kov
nedáváme. A „přezkáče“? Ty tam můžete hodit jakbysmet. Nápad, že
je dáte do žlutého kontejneru na plasty je zcela zcestný. Lyžařské boty
totiž obsahují různé komponenty plastů i výstelku z pěny a tak patří
do směsného odpadu. Vzhůru do toho!
(zdroj: www.samosebou.cz) Pan Václav Trnka

foto R. Horák

STALO SE (informace z Obce – prosinec 2020 až únor 2021)
• Pro rok 2021 schválen vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji ve výši
60 500 000 Kč
GENTLEMANI
- Neinvestiční transfery: ZŠ a MŠ Temelín 800 000 Kč, Domovy Klas
500 000 Kč, TJ Slavoj Temelín 300 000 Kč, Včelaři Temelín 40 000 Kč,
Z TEMELÍNSKÉHO
Eskymáci Temelín 20 000 Kč
• Schválena smlouva o spolupráci mezi společností ČEZ a Obcí Temelín
HLÁSIČE
pro období 2021 až 2025
• Přijetí příspěvků od Nadace ČEZ:
- na zvýšení bezpečnosti chodců a provozu ve Lhotě pod Horami v částce
2 200 000 Kč
- na workoutové hřiště v Temelíně 800 000 Kč
PŘEJÍ VŠEM
- na pořízení radarů na měření rychlosti v Temelíně 200 000 Kč
• Vypracován geologický posudek na opravu hráze Starého rybníka na
Býšově
• Proběhlo vyčištění kotelny ve staré škole Temelín
• Vyřezání náletů kolem i uvnitř Dvorce Temelín, ořez ořešáků u Špýcharu
• Vyřezání náletového porostu a příprava na planýrování objektu bývalého
vepřína ve Zvěrkovicích
• Započetí vyřezávání náletu kolem čp. 51 v Temelíně (U Firfanů) pro
budoucí zplanýrování
• Odlov a dočasné přemístění zbylých ryb (3x jeseter, 1x KOI) z jezírka
před OÚ po zásahu vydry
• Započetí přípravných prací pro rozšíření parkovací plochy u Potravin
v Temelíně (čp. 104), pokácená třešeň bude nahrazena novou opodál
• Oploceno dětské hřiště v Sedleci
Kompletní výpisy všech usnesení
OZ najdete na webových stránkách
Vážení spoluobčané, v návaznosti na povinné
obce a výpis z aktuálního zasedání
označování psů (čipování, tetování)
také na úřední desce ve vaší vsi.
a po provedené kontrole evidence psů
Zápis z jednání je k nahlédnutí na
Obecního úřadu Temelín
obecním úřadě v Temelíně.
vás všechny touto formou žádáme o

ŽENÁM
8. března 2021

KRÁSNÝ
MEZINÁRODNÍ
DEN!

Lukáš Chytka, zastupitel

inzerce 10001

NAHLÁŠENÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ
O CHOVANÝCH PSECH
K 31. 3. 2021
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 O místních poplatcích je stále platná
(ze psů se poplatek neplatí), trvá ale dále povinnost přihlásit svého psa do
evidence, popř. odhlásit z evidence při ukončení chovu nebo jeho uhynutí.
Lhůta pro nahlášení jakékoli změny je 30 dnů.
Pro aktualizaci evidence psů použijte tiskopis, který je přílohou
obecního zpravodaje TEMELÍNSKÝ HLÁSIČ č. 10; je také volně
ke stažení na webových stránkách obce (www.obectemelin.cz)
či osobně k vyzvednutí na OÚ v Temelíně.
Vyplněnou EVIDENČNÍ KARTU PSA odevzdejte / zašlete
(možno i elektronicky na mail info@obectemelin.cz), prosím,
na OÚ v Temelíně nejpozději do 30. 6. 2021.

(OÚ Temelín)
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VÝBĚR AKCÍ PROVEDENÝCH V ROCE 2020
• OÚ: dokončení rekonstrukce Obecního domu v Temelíně, vybavení a otevření
nového obchodu v budově OÚ, demolice původních budov ve dvoře za OÚ a započetí stavby garáží
• Nádražní ul., Temelín: opravy veřejného osvětlení, instalace dělících betonových bloků, odvodnění části ulice, umístění obrub a kanalizační vpusti
• ZŠ Temelín: rekonstrukce sociálního zařízení, oprava střechy nad kuchyní
• Výměna obrub v ul. Vodňanská a oprava propadlého odvodňovacího kanálu
• Částečná oprava kuchyně v Tem. hospodě
• Pořízení a montáž lanové dráhy na dětské hřiště Temelín
• DPS: obnova 1/3 nátěru fasády (severní strana), oprava poškozených dlažeb,
výmalba chodeb (2500 m2)
• Instalace veřejného osvětlení v chystaném „místě pro přecházení“ v Temelíně
• Sběrné místo Temelín: rozšíření, vybudování místa pro nový kontejner, částečně nové oplocení
• Opravy lesních cest ve Lhotě pod Horami a Litoradlicích
• Lhota pod Horami: Rekonstrukce návsi a obecních cest (vyasfaltování,
instalace obrub), započetí stavby přístřešku pro SDH, seštěpkování větví a odvoz
z obecní deponie, vyčištění odvodňovacího žlabu podél trati (cca 500 metrů)
• Vyčištění odvodňovací stoky na Pláňovech
• Rekonstrukce rybníka „Lesňák“ na Kalištích a příjezdové cesty k němu
(dotace Ministerstva zemědělství)
• Vyčištění od náletových dřevin a terénní úpravy bývalé skládky Lomy
• Sedlec: částečná rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna hracích prvků na
dětském hřišti
• Litoradlice: výměna hracích prvků na dětském hřišti, výmalba hospody,
úpravy opěrné kamenné zdi
• Kočín: nové oplocení kolem bývalé školy, výroba a montáž nového dřevěného
nábytku do kaple sv. Prokopa, vyčištění a úpravy odtokové stoky, instalace ocel.
mříže na šachtu
• Vyčištění části odpadní stoky v Záluží od náletových dřevin a bahna

PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ AKCE PRO ROK 2021
• Dvorec Temelín: opravy krovu a střechy na špýcharu, odvoz zeminy (pan
Netík), demolice zřícené části stavení
• Oplocení dětského hřiště Temelín
• Vyčištění pozemků po Mlsnových (Firfanů) od náletových dřevin, demolice
budov, zádání studie možnosti zastavění pozemků
• Projektová dokumentace ZTV Temelín, výběr dodavatele stavby a možná
zahájení zemních prací
• Projektová dokumentace oprav Temelínské hospody
• Výstavba parkoviště u nového obchodu s potravinami při OÚ, dostavba garáží
• Vyčištění nádrží pod ČOV Temelín
• Dokončení zemních úprav ve Lhotě pod Horami, propojení septiků do ČOV
• Oplocení dětského hřiště v Sedleci
• Vyčištění objektu bývalého vepřína ve Zvěrkovicích od náletových dřevin,
demolice budov a úprava pozemku
• Kočín: prodloužení veřejného osvětlení k Betonpresu, propojení septiků do
ČOV
• Oprava hráze Starého rybníka na Býšově, dokumentace k opravám
(luk 2x)
foto R. Horák

Nové hřiště na návsi
v Litoradlicích
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Odvoz zemního materiálu z Dvorce p. Netíkem

foto L. Chytka

Čištění od náletových dřevin
před demolicí čp. 51 “U Firfanů”

foto L. Chytka

Nové osvětlení a instalované betonové bloky

foto O. Klempíř

Oplocené dětské hřiště v Sedleci

foto O. Klempíř

AKTUÁLNÍ OTEVÍRACÍ DOBY V OBCI TEMELÍN
OBECNÍ ÚŘAD

POŠTA

POTRAVINY

HOSPODA

ČERPACÍ ST.

PONDĚLÍ

7.00 - 12.30

9.00 - 11.45

7.00 - 16.30

10.00 - 13.00

6.00 - 18.00

ÚTERÝ

neúřední den

9.00 - 11.45

7.00 - 16.30

10.00 - 13.00

6.00 - 18.00

STŘEDA

11.30 - 16.30

9.00 - 16.45

7.00 - 16.30

10.00 - 13.00

6.00 - 18.00

ČTVRTEK

neúřední den

9.00 - 11.45

7.00 - 16.30

10.00 - 13.00

6.00 - 18.00

PÁTEK

neúřední den

9.00 - 11.45

7.00 - 12.00

10.00 - 13.00

6.00 - 18.00

SOBOTA

neúřední den

zavřeno

8.00 - 11.00

zavřeno

7.00 - 13.00

NEDĚLE

neúřední den

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

přestávka

Po,St 10.30 - 11.00

-

-

poznámka

od 3.3. do odvolání

jen výdejní okénko

1.10.20 - 31.3.21

DEN

St 10.46 - 14.29 Po-Čt 12.01 - 13.59
-

-

S.O.S.: BEZ COVIDU NEBO S COVIDEM - NIKDO NESMÍ VEN
Až na krátké výjimky slyšíme od naší vlády, že jde
do tuhého už rok. To je však dost dlouhá doba, aby
člověku „otrnulo“ a nebral pandemickou situaci vážně.
Tedy, pokud nezažije průběh nemoci na sobě nebo
blízké osobě, nemluvě o úmrtí, které stále a všem hrozí.
Dodnes nevíme o zdravotních následcích, které nám
Covid-19 mohl způsobit dlouhodobě.
Jak si vláda, prezident a parlament v naší republice
v tom boji vedou, necháme stranou, to je otázka názoru i moudrosti každého občana. Ten může vystavit
politikům vysvědčení letos 8. a 9. října ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Avšak nezvratným faktem se stalo, že Česká republika
je v boji proti pandemii nejhorší v Evropské unii
a jedna z pěti nejméně úspěšných na celém světě. Tečka.
Potvrzením tohoto jsou nově přijatá tvrdá opatření ze
strany naší vlády, která platí od pondělí 1. března 2021.
A jak k tomu přistoupit? Není to poslední možnost
odvrátit katastrofu ve zdravotnictví? Proč tomu věřit?
Jak se zachovat? Mám neschopné vládě ještě věřit?
Otázek je opravdu mnoho, a člověk by se měl
nyní trochu více zamyslet. Před rokem bylo možné
pozorovat odhodlání a semknutost lidí a bylo velmi

pěkné, jak si občané vzájemně pomáhali a snažili
se udělat to, co nebylo v silách našich vedoucích
představitelů. Především pak výhled do budoucna, že
v létě pojedeme opět na dovolenou…, a vše bude jako
dříve, nás všechny držel psychicky na vysoké úrovni.
Bohužel, dopadlo to jinak…
Vypadá to, že máme opravdu poslední, méně bolestivou, šanci něco s tím udělat. Všichni si určitě
zasloužíme ještě jednu šanci. Ale především – dejme
poslední šanci těm, kteří to nejvíce potřebují –
naši nejstarší, nemocní a všichni ohrožení! Pomozme
zdravotníkům, opravdu už „padají na hubu“ a ještě
jim přibude obrovské morální rozhodování koho nechat
čekat a koho zachránit – ano, tohle je už „válečný
stav“. Pojďme udělat tu nejjednodušší věc: přijměme
na ten měsíc (co znamená třicet dnů v dlouhém lidském
životě?), opatření, která jsou nyní v platnosti a budeli třeba, i přísnější. Jen měsíc! Jeden měsíc! To by
mohl přece zvládnout i ten Švejk! Vše méně důležité
nechejme na potom. Věřím, že nás to nejenom posílí,
(roh)
ale i sblíží. Všem, kteří pochopili – DÍKY!

PRAVIDLA PRO NOUZOVÝ STAV OD 1. BŘEZNA
POHYB LIDÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ
1. zákaz opouštět území okresu, na jehož území má
člověk trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je zásadní
důvod, například cesta do zaměstnání, k lékaři nebo
k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení neodkladných
úředních záležitostí, účast na pohřbu apod.
2. lidé mohou pobývat i na vlastní chatě či chalupě,
ale musí tam zůstat nepřetržitě po celé tři týdny,
v objektu mohou být spolu jen členové jedné domácnosti
3. pro cesty do práce mimo okres bude potřeba
například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo
formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou
možné pouze v příslušném okresu, a to v nezbytném
počtu lidí

4. povoleny jsou cesty do přírody a sportování, ale jen
na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo
bydliště, nikoli celého okresu. Spolu mohou být jen
členové jedné domácnosti
5. návštěvy příbuzných nejsou povolené, pokud nejde
o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
6. zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin
s výjimou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku),
venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět
domů
7. v době od 5 do 21 hodin jsou povolené pouze cesty do
zaměstnání, na nákup zboží nebo za službami, k lékaři,
k zajištění péče o děti či zvířata, do přírody nebo za
sportem venku jen v rámci obce
pokračování na straně 6
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8. lidé musí omezit na nezbytně nutnou míru kontakty
s jinými osobami než se členy domácnosti
9. lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech
nejvýše ve dvou s výjimkou členů domácnosti, kolegů
ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků při poskytování
vzdělávání. Lidé musí zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud to je
možné
10. zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud
ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat ve svém bydlišti
11. divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále
zavřené pro diváky. Zavřena jsou muzea, galerie či
památky
12. svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15ti
účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící
účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva
metry, naplněno může být maximálně deset procent
kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu
NOŠENÍ ROUŠKY/RESPIRÁTORU
13. je zakázán pohyb a pobyt bez ochrany nosu a úst,
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek
14. nosit respirátor nebo podobnou ochranu je povinné
ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště
nebo místo ubytování, dále na veřejně přístupných
místech v zastavěném území obce. Mimo zastavěné
území pak na místech, kde jsou na stejném místě a ve
stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než
2 metry, s výjimkou členů domácnosti
15. respirátor nebo obdobný prostředek je povinný ve
vnitřních prostorách, v prostředcích veřejné dopravy, na
nástupišti, v čekárně, v motorových vozidlech (pouze
pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti)
16. děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany
stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci
17. zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci
respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném
počtu na každou pracovní směnu
OBCHODY A SLUŽBY
18. otevřené mohou být jen základní obchody a služby
19. jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní
plochy. Zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové
rozestupy
20. prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních
provozovnách je zakázán. Zůstává jen provoz, kde
není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně
21. holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže,
kosmetické služby a provozovny obdobných služeb
jsou zavřené
22. knihovny mohou knihy půjčovat a přijímat zpět
přes výdejní okénko nebo bezkontaktně
23. omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče,
lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační
péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění

SPORT
24. je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních
prostorech staveb i venkovních sportovišť, je zakázán provoz a používání umělých koupališť
25. lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky
nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší
26. profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve
specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže
jsou zakázány, uzavřena jsou dětská hřiště
RESTAURACE A HOTELY
27. restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat
mohou jen výdejní okénka, zakázán je prodej alkoholu
ke konzumaci na veřejnosti
28. hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické
pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na
služebních cestách
ŠKOLY
29. jsou zavřeny všechny typy škol a všechny ročníky
30. distanční výuka je na všech typech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Možné
budou pouze individuální konzultace
31. studenti mohou pobývat na internátech a kolejích
32. zakázány jsou školy v přírodě
ÚŘADY
33. úřady už mohou fungovat bez omezení standardních
úředních hodin
34. úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné,
možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat
35. propadlým řidičským průkazům se prodlužuje
platnost, doklady tak nebude nutné měnit. Podmínkou
je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku
platil nouzový stav (tj. od 5. října 2020). Opatření
zatím platí po dobu nouzového stavu
ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
36. platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí
na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost
otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou
svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění
37. povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory
a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb.
Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2
nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19
PŘÍJEZD DO ČESKA
38. je zakázán pobyt cizinců na území České republiky,
pokud po 30. lednu přicestovali z jiného důvodu než
povolují výjimky
39. člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních
14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí
s nízkým rizikem výskytu covidu-19, musí před vstupem
do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář a do pěti
dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady
(zdroj: zpravy.aktualne.cz)
podrobit RT-PCR testu

Z uvedených povinností platí řada výjimek, které se nám sem už nevešly. Najdete je na internetových stránkách ministerstev nebo např.: covid.gov.cz
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STALO SE PŘED SEDMDESÁTI LETY aneb Z OBECNÍ KRONIKY
OSEMEŇOVÁNÍ KRAV
Podle rozhodnutí okresu nemají býti již opatřováni býci,
ale krávy mají se osemeňovati uměle.
KONSUM „ROVNOST“
Dosavadní prodavač ve zdejším konsumu Šíma byl na
stížnosti z řad občanstva zbaven tohoto místa a přemístěn.
Za něho přicházejí do konsumu zdejší dvě vdané ženy:
Marie Škrnová a Růžena Honsová. Stížnosti na prodavače
se týkaly zdražování výrobků, nevydávání jich správně dle
ustřižených lístků a nestejnoměrné zásobování občanů.
V poslední době často nebyl v obchodě přítomen. Prodejní
hodiny byly 8-12 a 15-18, nyní jsou 9-16 hodin. Pro začátek
vypomáhá prodavač ze Křtěnova Dupal.
KNIHOVNA
Od nového roku je v knihovně novota. Tato byla přestěhována ze školy do čp. 65, kde se půjčují knihy každý
pátek od 14 do 17 hodin.
CHLÉB ŠETŘENÍ
Již od Vánoc jest v radiu i časopisech ohlašováno, že je
nutno šetřiti chlebem, pečivem a moukou i obilím. Vytýká
se, že zvláště v závodních kuchyních zůstává mnoho
nedojedeného pečiva. Vytýká se též, že se chléb skrmuje,
přičemž se v radiu uvádí, že chléb levnější nežli kukuřice.
PŘEDNÁŠKY
Během měsíce ledna pořádala osvětová beseda pro ženy
3 přednášky o správné výživě. Přednášela učitelka slečna
Součková, která se účastnila školení v Č. Budějovicích.

POSKYTOVÁNÍ
DARŮ
NA ÚHRADU DANĚ
Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ V ROCE 2021
Letošní administrace darovacích
smluv k dani z nemovitých věcí bude
opět prováděna Obecním úřadem
v Temelíně pouze prostřednictvím
České pošty, případně elektronicky,
a to ve výši daru roku 2020. Pravidla
pro poskytování darů jsou uvedena
v usnesení obecního zastupitelstva
č. 292/2020. Vyhotovené darovací
smlouvy budou dvojmo zaslány příjemci daru k podpisu. Jedno podepsané
vyhotovení darovací smlouvy, současně s kompletní nevyplněnou složenkou, vrátí příjemce daru zpět na
adresu: Obecní úřad Temelín, Temelín
č.104, 373 01. Bez přiložené složenky
nebude daň za poplatníka uhrazena.
Pro rychlejší komunikaci uveďte ve
smlouvě svoje tel. číslo (příp. e-mail).
Případný vzniklý rozdíl ve vyměřené
dani budeme řešit individuálně.
Kontakt: telefon: 385 734 311, e-mail:
info@obectemelin.cz.
(OÚ Temelín)

www.obectemelin.cz

Zakončení přednášek bylo zde 5. února 1951, přičemž byly
promítány filmy: konservujeme dary přírody a prostíráme
a jíme. Přednášky byly navštěvovány hlavně mladými
matkami a pak dětmi v hodinách večerních ve zdejší škole.
OCHOTNICKÝ SPOLEK „JIRÁSEK“
V neděli dne 11. února 1951 byla konána valná hromada
ochotnického spolku, při níž provedeny zásadní změny
organizační podle směrnic vládou vydaných. Ochotnický
spolek se stává samostatným odborem JSČZ, neboť se
ochotnické spolky musí přičleniti ku nějaké „masové“
organizaci, podobně jako S.K. Temelín se musel přičleniti
Sokolu. Vedení spolku zůstává nezměněno – předsedou
jest nadále poštmistr p. M. Chrastil.
HASIČSKÝ SBOR
Hasičský rozpočet byl začleněn do rozpočtu obce. Bylo
již vzpomenuto toho, že se změnila i organizační úprava
tím, že velitel a požární devítičlenná četa jsou schvalovány
M.N.V. Nyní byl velitel požární čety Václav Milota povolán
ku návštěvě krajského hasičského kursu, který bude trvati
celý měsíc.
STUDNĚ
Při kopání studně na stavební parcele pana V. Valenty
čp. 96 byly zjištěny tyto vrstvy: 40 cm ornice, 50 cm jemný
hlinitý písek, 60 cm písčitá hlína, 70 cm shnilá skála a na
spodině pak tvrdá rula. Vodní přítok byl zjištěn v hloubce
250 cm od strany severní a západní.
IV. pamětní kniha obce Temelína 1948 - 1952, (roh)

PŘERUŠENÁ
KRONIKÁŘSKÁ
PRÁCE
PŘINESLA
PRVNÍ
PLOD

Na začátku letošního roku byla redakcí Temelínského hlásiče dokončena
Obecní kronika. Dlouhé období, kdy nebyl tento důležitý historický zdroj veden,
skončil a na svět byla uvedena kronika za rok 2019.
Obsahuje, včetně příloh, sto stran v chronologickém uspořádání s desítkami
fotografií, které doplňují vybrané události z našich obcí. Úvod však patří shrnutí
posledních desetiletí, nechybí představení kronikářů a zastupitelů, spolků, institucí
i podniků a firem. Tato bude bezpečně uložena na obecním úřadě a podle přijatých
pravidel bude možné do ní nahlédnout. K tomu bude určen prostor a dohodnutý
čas.
Kroniku nelze zapůjčit a pořizovat z ní, bez souhlasu kronikáře, kopie a rozmnoženiny. Uveřejnění celého díla na internetu se, s ohledem na platné zákony
o ochraně osobních dat, neplánuje.
Až to umožní epidemiologická situace, bude kronika všem k dispozici.
(roh)
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE OBCE – PODHÁJÍ
Nadpis je dnes trochu zavádějící, protože Podhájí se
nikdy nestalo samostatnou obcí, i když o to několikráte usilovalo. Po dobu celého svého trvání bylo osadou
náležející k obci Březí. Název Podhájí (někdy též Podháj) je odvozený od polohy pod lesem, pod hájem.

k tehdejším číslům popisným a parcelám i jména. Podhájí
bylo, společně s Březím, součástí vysokohrádeckého panství a patřilo pod křtěnovskou farnost. Svůj domov zde často
nacházeli různí „světoběžníci“ v podobě podomních obchodníků, brusičů, kolotočářů a komediantů. Žili zde i příbuzní
Na místě této osady se zřejmě nacházel již v 17. století Matěje Kopeckého, loutkářský rod Dubských. Díky tomuto
přílivu byla osada Podhájí v počtu obyvatel srovnatelná s obcí Březí. K Podhájí patřily samoty Ohrady,
Paleček s domem u Křápalů a hajnice u Pištorů. V roce
1845 bylo v Podhájí napočítáno 36 domů a 224 obyvatel.
Po roce 1850 je zde zmiňován 1 chalupník, 22 domkářů, švec, mlynář (Palečkův mlýn) a tesař. Chytilův
adresář uvádí k roku 1915 v Podhájí hostinec Josefa
Trubla, obchodníka s dobytkem Josefa Turka, pohodného (drnomistra) Františka Turka, mlynáře Václava
Bočka, soustružníka Antonína Konta, prodavačku
řemínků Eleonoru Turkovou a působnost spolku Místního odboru hospodářského sdružení českých křesť
anských zemědělců. Válečné útrapy první světové
války nepřežilo 15 mužů. Byli to: Havlátko Jan,
Podhájí před demolicí (foto archiv Obce Temelín) Havlátko Josef, Havlátko Tomáš, Klimeš Jan, Koleš
Josef, Koudelka František, Koudelka Josef, Moural
František, Špatný Václav, Trubl Augustin,
panský dvůr a několik nevelkých stavení bez hospodářského
Tupý
Štěpán, Tupý
Pomník padlým (foto Ondřej Klempíř)
zázemí. První zmínka o Podhájí se objevuje v roce 1803,
také křtěnovská farní matrika zaznamenává už na počátku Karel, Turek Rudolf,
Voves František
19. století ve svých záznamech název „Podhág“. (například
a
Vrzák
Josef. Pov roce 1805 při narození Veroniky, dcery Bartoloměje Králímník padlým
ka, ale i z doby o něco dřívější).
z
Březí
a Podhájí byl
Císařské povinné otisky map stabilního katastru z roku
odhalen
31. srpna
1837 znázorňují kromě „Brzezy“ také několik zděných
1924
na
hrázi
rybnía dřevěných staveb v „colonie Podhay“, indikační skica,
ka Fajšláku, nyní je
která je uložena v Národním archivu pak do mapy přidala
umístěn na křtěnovské návsi.
Kaple sv. Jana Nepomuckého dnes
Podhájí zaniklo
(foto Ondřej Klempíř)
v 80. letech 20.
století v souvislosti
s výstavbou temelínské jaderné elektrárny. Do dnešních dnů
zůstala zachována
z celé osady pouze
kaple sv. Jana Nepomuckého. Místní
rodáci zde pravidelně pořádají svá
setkání. (ook)

Počet obyvatel a domů v Podhájí:
Rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 1980 1991 2001

Obyvatel

408

365

314

327

293

298

286

210

203

134

12

-

Domů

55

56

56

56

56

57

58

54

53

46

8

2

Použité zdroje: Vybledlé kontury, Jan Bartuška, 2008 / SOA Třeboň, matriky farnosti Křtěnov / Popis Králowstwí Českého, František Palacký, 1848 /
Vltavotýnsko, krajem dvou řek, Martina Sudová, 2010 / Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005, díl I., Český statistický úřad / Chytilův úplný adresář
království českého, Alois Chytil, 1915.
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Z DOMOVŮ KLAS
V minulém roce jsme v pečovatelské službě zaznamenali řadu změn – od personálních, přes provozní
až po změny poskytování služeb. Naučili jsme se
pracovat v ochranných pomůckách, řešit operativně
krizové situace, používat online technologie pro účely
vzdělávání, reagovat na prudké změny provozu služeb
v nouzovém stavu, testovat se pomocí antigenních testů
nejprve z kapky krve, posléze výtěry z nosohltanu,
vykazovat další objem dat na různé instituce, přizpůsobovat nabídku kulturně společenských akcí
mimořádným opatřením a to vše s maximálním ohledem na naše klienty, kteří nám důvěřují a pro něž
jsme vždy připraveni zde být. Věřím, že všechny nově
nabyté dovednosti nám do budoucna poslouží k rozvoji
našich služeb.
V minulém roce se nám také podařilo otevřít pro
naše klienty půjčovnu kompenzačních pomůcek, na
které jsme získali dotaci. Všechny naše pracovnice si
zaslouží pochvalu za zodpovědný přístup k ochraně
klientů a za nasazení v psychicky obtížné době.
V posledním čtvrtletí minulého roku jsme poskytovali
tyto služby:

Je březen, první jarní měsíc. Blíží se jarní rovnodennost, den se prodlužuje, slunce získává na síle.
Posilujme také vnitřní světlo, které nás dokáže i v nepříznivé době povzbudit a posílit. Probouzí se síly
přírody a z nehybné země začnou vyrůstat voňavé
květiny, ze suchých větví první pupeny a květy. Věřme,
že i zdánlivě bezútěšná covidová situace se může
změnit a snad se do dalšího vydání Hlásiče už budeme
moci těšit z uvolňování opatření a větších možností
setkávání.
Na děti se v Klásku těší morčata a křečci, přibyde
ještě andulka. Hned jak to půjde, začneme se scházet
také se seniory ze senior klubu nejprve na venkovních
procházkách, později výletech, postupně přidáme
cvičení a pravidelné setkávání při trénování paměti,
kreativní tvorbě či sportovních aktivitách. Nakonec
přidáme akce pro veřejnost. Prozatím jsme se členy
našeho klubu v telefonickém a e-mailovém kontaktu.
Pravidelně zásobujeme seniory magazíny a časopisy
Povzbuzení, Mozkocvičírna, Senioři v krajích, Patriot
a dalším čtivem, které je jistě má moc potěšit.
Aktuálně pomáháme zjišťovat možnosti očkování,
informujeme
klienty
a zajišťujeme
respirátory.
V případě
nepříznivé
sociální situace
se neváhejte
obrátit na
sociální
pracovnici
Trocha statistiky z naší pečovatelské služby
Domovů KLAS.
Markéta Kočová

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Od poloviny března do osmého srpna je plánována rekonstrukce
mostu mezi obcemi Litoradlice a Jeznice. Z tohoto důvodu
bude komunikace č.III/12221 zcela uzavřena. Objízdná trasa
pro motorová vozidla bude vedena po silnici II/105, cyklisté
budou svedení na objízdnou trasu vyznačenou po stávajících
cyklostezkách a dalších zpevněných i nezpevněných cestách.
(ook)
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ZŠ A MŠ TEMELÍN
INFORMUJE
Termín zápisu dětí do prvního ročníku pro
školní rok 2021/2022 bude v závislosti na aktuální
situaci a mimořádných opatřeních upřesněn, stejně
tak, jako jeho průběh a forma. Informace budou
v dostatečném předstihu zveřejněny na obvyklých
místech a na int. stránkách www.skolatemelin.cz,
www.obectemelin.cz
Navzdory současné nepříznivé a nejisté situaci
se podařilo ZŠ a MŠ Temelín předběžně zajistit
pro své žáky před koncem školního roku tradiční
týdenní pobyt „Škola v přírodě“. Uskutečnění této
akce bude vázáno na aktuální epidemiologickou
situaci.
Michaela Macháčková

foto J. Mertl 4x

ZIMA JAK MÁ BÝT - BRUSLENÍ NA PANSKÉM

RYBNÍKU V TEMELÍNĚ

Konečně jsme se dočkali a mohli si zabruslit na zamrzlém Panském
rybníku v Temelíně. Led byl dostatečně silný, abychom mohli bruslit
bezpečně a užívat si bruslařské hokejové individuální dovednosti. Nevadilo, že napadl i sníh; odhrnuli jsme hřiště a vytvořili bludiště, kde
mohli temelínské děti bruslit a užívat si zimních radovánek. Odhrnuté
hřiště několikrát využila v dopoledních hodinách i ZŠ Temelín pro svoje
venkovní aktivity na čerstvém vzduchu s bruslemi na nohou. Bylo vidět,
že děti mají z bruslení radost, a mohou s hokejkou a pukem dovádět na
místním rybníku. Těší nás, že děti, které s námi chodí pravidelně bruslit
na zimní stadion, udělaly velký pokrok a na zamrzlém rybníku tak mohly
uplatnit své předchozí zkušenosti. Je vidět, že o bruslení a zimní sporty je
v Temelíně zájem, neboť se na zamrzlé ploše rybníka vystřídalo několik
desítek obyvatel obce.
Doufáme, že v brzké době vládní opatření pomine a my budeme moci
s dětmi sportovat.
Josef Mertl, ESKYMÁCI z.s.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V TEMELÍNĚ
cházení z budovy do budovy, bez nutnosti
dalšího převlékání se, přezouvání, apod. Ke
škole patří také zahrada s několika hracími
prvky. Budovy školy i školní družiny jsou
pochopitelně zabezpečeny proti vstupu nezvaných a nepovolaných návštěvníků.
Štědrým zřizovatelem tohoto vzdělávacího
ústavu je Obec Temelín, která se ve spolupráci
s vedením školy neustále snaží reagovat na
nové podněty a standardy, zvyšovat bezpečnost a zlepšovat podmínky a pohodlí žáků
i zaměstnanců. Žákovské obědy zdarma jsou
v temelínské škole už několik let samozřejmostí, stejně tak jako finanční a hmotná
podpora rodičů a žáků v projektech „Děti
do bruslí“, plaveckých kurzech, nebo třeba
týdenní „Školy v přírodě“.

Historie temelínské školy jako instituce je úzce spjata
s výstavbou školní budovy, která vyrostla v obci u „protivínské“ silnice v roce 1883. V té době její zřízení a zahájení výuky nepochybně ulehčilo a ulevilo rodičům
i dětem z Temelína a okolí. Do té doby totiž většina dětí
docházela do školy ve Křtěnově. Pěšky, za každého počasí,
v dešti, v zimě. Ale už 1. října 1883 bylo do temelínské školy
zapsáno přes 100 žáků.
Jaká je škola v Temelíně dnes? Školní komplex se
přestěhoval dále od frekventovaných silnic a v jeho útrobách najdete mateřskou školu, moderně vybavené učebny
pro první stupeň základní školy, školní kuchyni s jídelnou
a družinu. To vše pod jednou střechou bez nutnosti pře-

foto M. Macháčková 3x

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Škola pro
život“. V současné době je temelínská škola dvoutřídní
se všemi ročníky prvního stupně. Následně žáci většinou
přecházejí do ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou. Obavy,
že děti tento přechod do jiné školy nezvládnou, jsou
naprosto liché, neopodstatněné a ničím nepodložené. Přesto
jsme si toto tvrzení raději ověřili u toho nejpovolanějšího,
u ředitele ZŠ v Týně nad Vltavou, Malá Strana. Pan Mgr.
Miroslav Vašica nám k tomu řekl: „S temelínskou školou
spolupracujeme léta a neshledal jsem problém. Děti z temelínské ZŠ k nám přicházejí už roky pravidelně a nepocítili
jsme výrazné rozdíly v jejich kompetencích oproti žákům
přicházejícím z jiných ZŠ. Při nasazení zkušených pedagogů
si každoročně velmi dobře poradíme tak, abychom dětem
přechod co možná nejvíce usnadnili.“ Zbývá snad jen dodat,
že tento přechod funguje bez komplikací již několik desítek
let. Mimochodem, chodili jste i Vy do temelínské školy?
Základní škola v Temelíně dlouhodobě nabízí kvalitní
základní vzdělání v rodinném prostředí a k tomu mnoho
zajímavých bonusů pro děti i rodiče.
(ook)
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TEMELÍNSKÉ KACHNY a KACHNIČKY - DRBY z VESNIČKY
RAFINOVANÉ TESTOVÁNÍ
Téměř rok trvající boj s covidovým nepřítelem zatím nepřinesl
kýžené výsledky, které by zásadně
a s definitivní platností přikláněly
jazýček vah ve prospěch lidstva.
Stále není dostatek bezpečně ověřených vakcín, použitelných léků;
příliš jasno není ani ve spolehlivosti jednotlivých testů, způsobu jejich provádění v různých věkových
skupinách a rychlosti vyhodnocování. Někteří lidé jsou testováni
pravidelně, jiní neprodělali test ani
jeden.
Řešením v oblasti testování by
se mohl stát vládou nově zřízený
Pandemický Registr Asociace
Specializovaných Epidemiologů
(PRASE). Ten vsadil na jeden
z hlavních symptomů covidové
nákazy, a to ztrátu čichu. Testování
by mělo probíhat tak, že v zemědělských regionech (do kterých byly

HNOJOTEST - ČESKÝ PATENT

zařazeny i naše obce a osady) bude
v zastavěných částech strategicky
uložený hnůj, kejda či močůvka.
Přesné určení umístění bude probíhat ve spolupráci s příslušnými
úřady tak, aby pach z těchto zdrojů v maximální možné míře zasáhl
obydlí místních občanů.
Vyhodnocení tohoto citlivého a neinvazivního testu je rychlé a jednoduché. Kdo si na zápach nebude ve

stanoveném termínu stěžovat, bude
se díky ztrátě čichu považovat za
pozitivně testovaného a zapsán do
seznamu PRASE. V průmyslových
aglomeracích a velkých městech
by měly být v rámci těchto testů
živočišné „testery“ nahrazeny klasickým smogem.
Jestli bude PRASE slavit stejné úspěchy jako současný PES, to
(red)
ukáže až čas.

Letošního roku se zúčastnil Jan Voběrek, krejčí z čp. 38, masopustu (viz tajenka) v masce, byl tam fotografován a fotografie
Zdroj: Temelínská kronika, zápis února 1951
uveřejněna v časopisu Květy z 11.2.1951 na titulní straně v barevném otisku.
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