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TEMEŠVÁRSKÝ OBČASNÍK

Obecní vodovod
V současné době je stavba vodojemu ve finále. Vodojem bude postupně napojen do vodovodního řádu obce,
tím snad bude v obci zajištěno slibované množství i kvalita vody. Poslední dva rozbory obecní vody
ukázaly, že množství dusičnanů odpovídá všem nárokům a je tedy v normě. V červenci se naměřilo 22 mg
dusičnanů, v srpnu 20 mg. Povolená norma je 50mg.

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016 – Hospodářská komora ČR
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince
2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů).,
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta
20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod
dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu
a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Zdroj: Hospodářká komora České republiky
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Dotace na pořízení domovních ČOV
Národní program životního prostředí nyní poskytuje dotační titul na domovní ČOV i pro
rodinné domy. Výše této dotece se bohybuje v rozmezí od 60% do 80% z celkových
nákladů. Tento program běží od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017. Více informací na
http://www.mzp.cz/.

Odvoz elektrospotřebičů
Do konce listopadu můžete na obecní dvůr přivést domácí elektrospotřebiče. Odvoz
proběhne koncem listopadu a odvezeny budou pouze kompletní nerozebrané
elektrospotřebiče (televize, lednice, pračky, vyřazená PC, tiskárny atd.)

Kulturní akce
Akce, které nás čekají
Konec roku se už pomaličku blíží, ale vy se můžete těšit ještě na pár obecních akcí.
akcí
Obec Temešvár Vás zve na:
 Podzimní procházku 12. 11. 2016 od 14:00 hod
hod. Změna termínu
rmínu nebo času
podle počasí. Včas budeme informovat o změnách. Sraz v obecním parku.
parku


Mikulášskou nadílku, která se uskuteční 10. 12. 2016 od 17:00 hod. v obecním parku.
parku
Těšit se můžete na Mikuláše s andělem spolu s družinou čertů.



Na zpívání koled u kapličky se můžete těšit 22. 12. 2016 od 18:00 hod.. Sraz u kapličky.



Tradiční Vánoční posezení bude 17. 12. 2016 v rekreačním zařízení fakulty ČVUT od 19:00 hod.

Akce v okolí
Písek
V Písku od 27. 11. 2016 začíná tradiční program Advent v Písku:
 27. 11. 2016 – rozsvícení
cení Vánočního stromu a Nebezká pošta Ježíškovi na
Velkém náměstí
 27. 11. 2016 – Písek město plné betlémů v Prácheňském muzeu
 5. 12. 2016 – Mikulášská nadílk
nadílka na Velkém náměstí
 9. 12. – 11. 12. 2016 – řemeslné adventní trhy v okolí Děkanského kostela
 18. 12. 2016 – žívý betlém s Betlémským světlem a vytrubování vánočních koled
Více informací naleznete na webových stránkách www.adventvpisku.cz
Milevsko
 19. 11. 2016 – Krampus show, příjez
příjezd Krampusáckých čertů od 17:00 hod.
 27. 11. 2016 – Zvonkový průvod ke stromečku 16:40 hod. – zvonečky s sebou.
 11. 12. 2016 – Tradiční Vánoční trhy 8:30 až 13:00 hod.
Více informací naleznete
ete na webových stránkách www.milevsko
www.milevsko-mesto.cz
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Prázdninové akce
Fotbalový turnaj
Během prázdnin jsme se opět sešli na obecním hřišti. Tentokrát se konal v pořadí již druhý turnaj v malé
kopané o Pohár starosty. Letos se turnaje zúčastnilo šest družstev. Temešvárští junioři bohužel neobhájili
pohár z loňska,
ka, ale i tak si vedli na výbornou. Také ženský tým dokázal, že to nikomu nedá zadarmo.
za
Vítězným
zným družstvem se stalo družstvo bílé barvy z osady Baby. Vítězství
tví bylo opravdu zasloužené :-).
: Také
tým v zelených barvách (junioři z osady Baby
Baby) odvedl skvělé výkony. Turnaj proběhl bez zranění, byla
dobrá nálada a báječné počasí.
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Loučení s prázdninami
Na konci prázdnin jsme se společně s dětmi rozloučil
rozloučili s prázdninami. Celá akce probíhala
probí
v parku, kde si
děti opékaly
ékaly buřty, hrály hry a zpívaly u táborákového ohně. Jako největší prázdninová zkouška
zkouš na děti
čekala stezka odvahy. Stezky se kromě statečných dětí zúčastnili i dospěláci. Užili jsme si spostu zába
zábavy a
nechybělo ani trochu toho strachu. Na sstezce
ce odvahy jste se mohli potkat s čarodějnicí, s truchlící nevěstou,
s vodníkem, s velkým svítícím pavoukem nebo se smrtkou. Všechna strašidla byla hodná a děti statečné.
Vyšlo nám i počasí a tak nic nebránilo zábavě.
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