Červencová sportovní akce
Fotbalový turnaj o pohár starosty Temešváru
Proběhl 25. 7. 2015 na zbrusu novém hřišti a velice se povedl. Zúčastnila se celkem čtyři družstva. Všechny týmy
odvedly skvělou práci, ale nakonec vyhrál ten nejlepší team a to Temešvárští junioři - ještě jednou velká
gratulace☺! Diváci a fanoušci, kteří vytrvale podporovali hráče, vytvořili báječnou atmosféru. Nesmíme
zapomenout ani na úsilí rozhodčích, kteří se postarali o fair play ☺. Děkujeme všem hráčům, návštěvníkům a
pořadatelům, těšíme se na další sportovní akce v Temešváru!!!

Velký dík patří také našim sponzorům, společnostem Schánělec Martin, specializovaná činnost a obchod a Přibyl
s.r.o, zemní práce a autodoprava, které věnovaly do turnaje hodnotné ceny.
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Na aktuální téma
Sucho a obecní vodovod
Jak všichni víme, v naší obci došlo k havárii jednoho z vrtů, který je nyní naprosto nepoužitelný. Obecní
zastupitelstvo vyhlásilo stav „šetření vodou“ a urychleně byl zřízen nový vrt, aby nebylo ohroženo zásobování
obyvatel pitnou vodou. Poprvé, po létech, nebylo nutné obecní vodu vůbec vypínat. Voda teče stále.
Chtěli bychom poděkovat společnostem STUDNAŘSTVÍ Pechoušek, VENDÉG JÁN, ZAKOM s.r.o. a KCZ-GEO za
pomoc při likvidaci havárie našeho vrtu. Práce všech byla profesionální, ochota a vstřícnost při řešení
nadstandardní.
Jen pro informaci: z hlediska 30-ti letého normálu srážkově nejsušších oblastí, je v období 1961/1990 Temešvár na
druhém místě a v
období 1981/2010 je
dokonce na místě
prvním. V tabulce
jsou uvedeny roční
úhrny
srážek
za
období 1961/1990 a
1981/2010 v jihočeském kraji – jsou to nejsušší lokality.
Po celá léta slouží obecní studna jako zásobník pitné vody, do kterého se přečerpává voda ze dvou vrtů. Dochází ke
ztrátám drahocenné pitné vody přirozeným propouštěním studny a také k velké a zcela zbytečné spotřebě
elektrické energie, protože čerpadla ve vrtech běží téměř bez přestávky. Neustálým provozem se čerpadla
nadměrně opotřebovávají a tím se také výrazně snižuje jejich životnosti.
Shora uvedená fakta jsou natolik alarmující, že bylo rozhodnuto řešit tuto záležitost dlouhodobě – zadali jsme
vypracování projektu nové vodárny s úpravnou vody. Naším cílem je zajištění dostatečného množství kvalitní pitné
vody pro obec Temešvár. A zcela jistě ušetříme i za elektrickou energii.
Nová vodárna by se měla skládat ze dvou částí: z mokré (zásobníky pitné vody + technologie úpravy vody) a ze
suché (zázemí pro obsluhu). Stavba bude umístěna v prostoru pod obecní studnou. Mokrá část bude z větší části
pod povrchem a nad ní část suchá.
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Komunální odpad
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům za třídění komunálního odpadu. Společnost EKO-KOM, která
zajišťuje provoz systému třídění a recyklace odpadů, také zpracovává statistiky třídění v jednotlivých obcích.
V těchto statistikách naše obec, v letošním roce, „předběhla“ i obce mnohem větší, než jsme my. A to mimo jiné
znamená, že proti minulému roku, máme také o něco vyšší bonusy za třídění.
UPOZORNĚNÍ: do bílého kontejneru patří pouze drobný kov!!! Sklo patří do zeleného kontejneru.
Realizace ČOV č. p. 7
Na začátku tohoto roku se obecní zastupitelstvo dohodlo, že jednou z priorit je i výstavba ČOV u čp 7. Minulý měsíc,
na základě zaslání podnětu, proběhlo místní šetření kritického a dlouhodobě neřešeného stavu septiku u obecní
bytovky. Tento neutěšený stav se táhne léta. Posunutí termínu realizace ČOV byl odůvodněn řešením havarijní
situace obecního vodovodu, která měla prioritu č 1. Na posledním zasedání byla ustanovena výběrová komise,
která na základě výzvy vybere vhodného dodavatele a rádi bychom ČOV realizovali ještě do konce tohoto roku.

Oslavenci
Všem oslavencům, kteří slaví narozeniny v srpnu, přejeme jen to nejlepší!!

Co právě proběhlo
Něco málo o vaření a kuchařem Petrem
Proběhlo v sobotu 22. 8. v místní hospodě. Dozvěděli jsme se něco o základech zdravého vaření a o zásadách
správného stolování. Kuchař Petr, který vařil po celém světě, nám předvedl, že i s omezenými prostředky se dá vařit
nápaditě, chutně a zdravě. Organizátorům děkujeme.
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Loučení s prázdninami
Prázdniny končí a nám nezbylo nic jiného, než se s nimi pořádně rozloučit. V obecním parku se opékaly vuřty, hrály
kytary a nechyběla ani strašidelná stezka odvahy. Všichni to zvládli se ctí, i když to někdy nebylo jednoduché.

Obec Temešvár tak chtěla naší mládeži poděkovat za jejich velkou a účinnou pomoc při úpravách obecní zeleně,
obou vyhlídek u Podolského mostu a hlavně za příkladnou aktivitu při závěrečných úpravách našeho hřiště.

Velký kus práce byl odveden i na letní brigádě v našem lese. Velice si toho vážíme a počítáme s vámi i nadále!

Připravujeme pro vás
Posvícenskou
2. 10. 2015 vás všechny zveme do bývalé hospody na posvícenskou zábavu. Malé občerstvení, hudba k tanci a
poslechu zajištěna. Vezměte sebou dobrou náladu a přijďte!
Podzimní sportovní turnaj
Sportovní akce je plánovaná na polovinu září. Tentokrát nebude o ceny, ale jen o „čest a slávu“.
Doufáme, že se zúčastní všichni sportovci a také fanoušci. A v čem turnaj bude? Tak to je překvapení!
(O přesném datu a času zahájení budete včas informováni.)
Podzimní procházka
Pro velký úspěch jarního pochodu Temešvárskými lesy bychom rádi zopakovali obdobnou
vycházku do přírody i na podzim. Tentokrát po jiné trase. Pejsky (na vodítku) můžete vzít sebou.
(O přesném datu a času zahájení budete včas informováni.)
Ostatní fotografie jsou ve fotogalerii: http://www.temesvar.cz/fotogalerie02.php
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