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Co je nového v naší obci…
Dobrý den,
vzhledem k současné komplikované době, kdy nemáme moc možností se potkávat a
vyměňovat si informace či aktuality z naší obce, jsem se rozhodl dodat tyto informace do
vašich schránek.
V posledním období se podařilo rekonstruovat budovu „staré vodárny“ a dnes je již důstojnou
křižovatkou vodovodního řadu a přístřeškem pro novou komunální techniku.
V lese na modré turistické cestě byl vybudován nový turistický přístřešek a rozcestník.
V parku nám vyrostla nová společenská pergola, ve které už první kulturní akce proběhla a
velmi se osvědčila. Otevření tohoto zahradního kulturáčku přišlo v srpnu oslavit přes 110
obyvatel a přátel naší obce. Rekonstrukce celého parku byla podpořena i vybudováním nových
herních prvků.
Podařilo se nám získat nové větší kontejnery na plasty a nový 12kubíkový kontejner na
nadměrný domovní odpad. To vše pouze za 10% pořizovací ceny.
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Ze zasedání obecního zastupitelstva
Na posledních zasedáních OZ schválilo rozpočet na rok 2022 a hlavně novou vyhlášku o
místním poplatku za odpady na další období, která je platná od 1. 1. 2022. Vše najdete na
nástěnkách či elektronické úřední desce obce……www.temesvar.cz.
Přestože náklady na likvidaci odpadů stále a stále rostou a dosahují ročně k ¼ milionu korun,
zastupitelé rozhodli poplatek ponechat ve stávající výši. Stejně tak i výpočet nákladů na výrobu
jednoho kubíku pitné vody vzhledem ke zvýšení cen za elektrickou energii stále roste.
Zastupitelé opět ponechali svým usnesením cenu za jeden kubík vody na stávající úrovni.
Obecní rozpočet tedy velkou část těchto financí za vodu či odpady občanům obce dotuje.
Rozpočet je i velmi zatížen hospodařením kůrovce v našem polesí. Za poslední období činilo
vyúčtování tohoto škůdce, v kombinaci s minimální cenou dřeva, mínus 850 000,Letošní rok, vzhledem ke společenské a ekonomické situaci v republice dochází v obecním
rozpočtu k velkým mezerám v příjmech od státu! Za podpory dotačních titulů se daří držet
naše finance v rozumné míře. Přesto, že probíhají celkem velké investiční akce, je celková
částka na účtech obce rok od roku stále vyšší. Dalším projektem, který do konce roku vyroste
v naší obci je „obecní sad“. V dalších letech se tedy můžeme těšit na společnou úrodu, kterou
nám tyto ovocné stromy darují.
Na posledních zasedáních zastupitelů byla vášnivě řešena i situace zásobování pitnou vodou.
Sledování průměrné denní spotřeby vody a její dlouhodobé vyhodnocování, umožnilo
obci/zastupitelům jako provozovateli vodovodního řádu schválit další žádosti o nové připojení
rodinných domů. V nejbližším období budou prodlouženy sítě k novostavbám v ulici za starou
vodárnou, tak aby mohly být kolaudovány.
Na listopadovém zasedání byl přijat Program č.1.2021 obce Temešvár na podporu vybudování
domovních čistíren odpadních vod pro občany obce, kteří mají v obci pobyt. Program najdete
na úřední desce v záložce VYHLÁŠKY, či podrobné informace získáte v kanceláři úřadu.
Záměrem tohoto projektu je snaha zvýšit kvalitu životního prostředí a ulevit tak některým
obzvláště výživným stokám v okolí naší obce.
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Kulturní akce
Pandemická situace nám konání kulturních akcí dost komplikuje, ale přeci jen jsme nějaké
přes léto stihli. První sobotu v novém školním roce jsme se opět sešli v naší nové pergole,
abychom se mohli konečně v letním počasí s prázdninami důstojně rozloučit. Osmnáct dětí si
užilo nové hřiště, připravené soutěže i noční cestu lesem. Každý, kdo tuto bojovku absolvoval,
dostal v cíli za splněný úkol dárek.
V sobotu 13. 8. 2021 proběhla po dlouhé době v naší obci kulturní akce. Na kolaudaci
společenské pergoly se sešlo za krásného počasí přes 110 občanů a přátel naší obce. Děti
vyzkoušely všechny nové herní atrakce a dospěláci absolvovali test kvízových otázek, na které
nakonec lépe odpověděli "DOLŇÁCI", a vyhráli o celých 6 bodů.
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Mikulášská nadílka odložena na dobu po pandemickou.

Vánoční posezení musíme také oželet, ale u kapličky bychom se rádi těsně před Vánoci sešli.

Zpívání koled u kapličky
V neděli 19. 12. 2021 od 18:00 hodin zveme všechny občany na zpívání koled u kapličky.
Přijďte si s námi zazpívat tradiční vánoční koledy, strávit společný čas před Vánoci a popřát
si se sousedy a přáteli klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Od čtvrtka 16. 12. 2021 budou tak jako každý rok k dispozici
…vánoční stromky …vedle budovy obecního úřadu.
/ 20tého v pondělí když tak doplníme /
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