nezávislý informační občasník

MÝM NÁRODŮM… tak začínal slavný manifest Františka
Josefa ze dne 28.7. 1914. Já ale nejsem František Josef a
už vůbec nikomu nevyhlašuji válečný stav, ale nějak jsme
začít museli, ne? Poměrně dlouho jsme přemýšleli o
smyslu a významu zřízení tohoto rádoby novinového
plátku. Nechceme být a nejsme strohými „radničními“
novinami. Ano, je tady k dispozici časopis Temelínky, ale
šíře jeho záběru a témat směřuje primárně pod pokličku
svého vydavatele a zbytek je roztříštěn do širokého
spektra informací z okolních obcí a měst, více či méně
svázaných s místní atomovou katedrálou. A není to pro
obyvatele Temelína trochu málo? Odkud se dozvídáme o
společenských, kulturních, sportovních a dalších
událostech? Jsou zde umístěny oficiální výlepové plochy
(a s nimi i mnoho dalších ploch určených ke zcela jiným
účelům, vrásčitých kmenů stromů a dalších míst, která
však k výlepu přímo lákají) a při troše štěstí si z nich
můžete udělat obrázek o tom, co se kde děje, v horším
případě pak najdete vývěsky a výlepy poškozené,
roztrhané či zcela překryté něčím, co se koná o 20 km dále
a o měsíc později.
Pokusem o nápravu by mohl být právě tento list, který by
mohl vycházet pravidelně vždy, když najdeme dostatek
času, tzn. občas. Volba názvu by měla v současném světě
globalizace a bezhlavého spěchu vést k pozastavení se a
uvědomění si místa a prostředí, ve kterém skutečně žijeme. Nutno si přiznat, že i přes dnešní nedozírné možnosti
počítačových technik a vytvořených virtuálních realit a světů žijeme ve skutečnosti stále zde. V Temelíně.
STALO SE…
2.1. se uskutečnila v místní hospodě schůze temelínských dobrovolných hasičů.
9.1. obcí prošla každoroční charitativní tříkrálová sbírka pod taktovkou zaměstnanců Domovů Klas o.p.s.
STANE SE…
29.1. mají děti pololetní prázdniny a Domovy Klas mají na základě toho otevřeno celý den
29.1. pořádá obec Temelín v sále místní hospody obecní bál, hraje vodňanské MILENIUM a vstup je pouhých 50,-Kč.
6.2. proběhne tradiční temelínský maškarní rej, pořádaný hasiči a vodáky, začíná v 9.15 hodin před Obecním úřadem,
a který bude zakončen v sále hospody, večer hraje k tanci i poslechu CORSO BEAT, masky mají vstup zdarma, pro
ostatní je vstup za 100,-Kč

INZERCE…
Ale klidně, tady by mohl být prostor pro místní inzertní rubriku s klasickými kolonkami typu: koupím, prodám,
vyměním, daruji atd. Pokud máte o tuto službu zájem, zanechte nám, prosím, text inzerátu s kontaktem u děvčat
v Domovech Klas (Dvorec Temelín) nebo zašlete e-mailem na: klempondr@seznam.cz, rádi vyhovíme
SPORT…
I když temelínští fotbalisté a jejich ortodoxní příznivci mají „Temelínskou mašinu“, proč nerozšířit obzor v tomto
směru i ostatním občanům a třeba je jen přilákat do temelínského sportovního areálu zahrát si tenis, zakopat si na
tréninkové hřiště nebo coby diváky do ochozů na domácí zápas Slavoje. A to i toho mládežnického, který si v letošní
sezóně vede výborně. Zápasy, výsledky, tabulky, reportáže, rozhovory…
Žádost o spolupráci všech
příznivců TJ Slavoj Temelín
TJ Slavoj Temelín žádá
všechny bývalé hráče,
pamětníky, fanoušky,
potomky hráčů, apod. o
poskytnutí příspěvku ve
formě informací,
dokumentů či fotografií, pro
chystanou knihu o historii
sportovního klubu
v Temelíně (uvítáme i ze
zaniklého Podhájí), jež bude
vydána k příležitosti 80.
výročí založení klubu.
Předem Vám děkujeme.

Kontaktní osoby:
Pavel Hasil – tel. 602 121 811
e-mail: hasil@elbh.cz
Adresa: Temelín 65, PSČ 373 01

Miloslav Beránek – tel. 602 944 500
e-mail: auto-moto.beranek@seznam.cz
Adresa: Horní Brašov 261, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01

Z HISTORIE…
A na konec by to chtělo nějakou
drobnou perličku z historie…
Poznáváte budovu na obrázku?
ZÁVĚREM…
Naše uznání patří všem těm, kteří
se dokázali prokousat až sem.
Přivítáme Vaše náměty, připomínky,
fotografie a my Vám za to můžeme
slíbit, že další vydání bude
minimálně stejně špatné, jako toto
(to byl samozřejmě pokus o vtip).
Každopádně se budeme se snažit!
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

