TEMEŠVÁRSKÝ OBČASNÍK

K

květen 2019

Obecní úřad
Změny jízdních řádů autobusových linek obhospodařující dopravní
obslužnost v naší obci jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
Změny nastanou od 9.6.2019
Tak jako každoročně i letos je možné brigádničit v našich lesích ve
službách firmy Lesy města Písku s.r.o., která se o naše polesí stará.
Stačí mít potvrzení o studiu a dovršený věk patnácti let. Bližší
informace na tel. 724 107 142.
Občas to tak nevypadá, a proto připomínáme:
V celé naší obci je maximální povolená rychlost 30 km/hod a platí nám
na místních komunikacích „PŘEDNOST ZPRAVA“, na silnici I.tř. to
nezkoušejte!!!
Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při venčení vašich psů v okolí obce.
Bohužel pravděpodobně došlo k opakované otravě !!!
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Kulturní akce 2019
Vepřové hody 16. 2. 2019
V roce 2019 jsme se mohli setkat na první kulturní akci – na Vepřových
hodech. Pro obec Temešvár to byla vůbec první zabijačka. Přestože na
začátku února byla velká zima, na Vepřové hody se počasí umoudřilo.
Podávaly se jitrnice, ovar, ovarová polévka, tlačenka bílá i červená. Akce se
zúčastnilo okolo 40 lidí. Celá akce probíhala u Bytlovny. K poslechu hráli
místní muzikanti, vše se neslo v duchu dobré nálady.

Maškarní 2. 3. 2019
V Březnu na rekreačním zařízení ČVUT proběhla další premiérová kulturní
akce. Tentokrát se v obci Temešvár pořádal Maškarní ples. Celá akce byla
velmi úspěšná, přišlo hodně masek od Ferdy mravence, berušky,
čarodějnice, zebry, Kissáka, lovce, přes cikánku, mafiána, kapitána
Ameriku, piráta, blbečka a spousta dalších masek. Pro děti i dospělé byly
připraveny soutěže – chytáni jablek ve vodě, taneční soutěž, soutěž o
nejlepší masku atd. Všem děkujeme za účast.
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Májka 30. 4. 2019
Jako každý rok, tak i letos v obecním parku probíhalo zdobení májky a
pálení čarodějnic. Navzdory ošklivému a studenému počasí byla poměrně
slušná účast, májka je ozdobená a čarodějnice úspěšně upálená.

Pozvánka na kulturní akce
V následujících měsících jsme si pro vás připravili:
Dětský den 1. 6. 2019
Zveme všechny děti, ale i dospělé na oslavu Dne dětí, který se bude konat
1.6. 2019 od 14 :00 hodin na obecním hřišti. Budeme se na vás těšit.
Fotbalový turnaj 13. 7. 2019
Dále zveme všechny fotbalové nadšence, a nejen ty, na tradiční fotbalový
turnaj o pohár starosty. Turnaj se bude konat 13. 7. 2019 od 13:00 hodin
na obecním hřišti.
Cyklo výlet
Cyklo výlet je prozatím naplánovaný na konec června. Termín akce je
otevřený a bude se odvíjet od předpovědi počasí. Veškeré informace
budou včas uveřejněny.
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Kulturní akce v obci Temešvár - informace
Vzhledem k tomu, že kulturní akce jsou pořádány v první řadě pro občany obce
Temešvár a přátele obce, záleží nám na vašem názoru. Veškeré připomínky,
nápady a témata k diskuzi si rádi poslechneme. Můžete se tedy obrátit na
emailovou adresu kulturního spolku: Temešvárský spolek a svůj dotaz nebo
nápad zaslat přímo lidem, kteří se starají o kulturní dění v obci. Emailová
adresa: Temesvarsky.spolek@seznam.cz.
Dále bychom chtěli požádat všechny občany, kteří by se chtěli podílet na
pořádání kulturních akcí v obci Temešvár, aby kontaktovali kulturní spolek
obce – Temesvarsky.spolek@seznam.cz . Uvítáme každou pomocnou sílu .

Oprava Podolského mostu
Letos na jaře bylo teprve dokončeno přesné zaměření mostu, tak aby ŘSD
mohlo zadat výrobu projektové dokumentnace na rekonstrukci této stavby.
Zpravidla od zadání projektové dokumentace k zahájení rekonstrukce uplyne
2,5 až 3 roky a to pouze za předpokladu že půjde vše hladce.
Zdroj – ředitelství ŘSD

Poplatky
Jen připomínáme že je zapotřebí do konce května uhradit poplatky „za
odpady“
ČÍM VÍCE TŘÍDÍME DOMOVNÍ ODPAD, TÍM MENŠÍ NÁKLADY NA ODVOZ
ČERNÝCH POPELNIC A TUDÍŽ I NIŽŠÍ POPLATKY ZA ODVOZ NA SKLÁDKU!
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Okénko do historie obce
Ve střední a mladší době bronzové, tedy přibližně před třemi a půl až třemi tisíci
lety, bylo území v okolí Temešváru hojně využíváno lidmi. Mimo jiného o tom
svědčí četné nálezy depotů bronzových artefaktů. Depoty jsou hromadné nálezy
předmětů, které byly uloženy pod zem, jedná se tedy vlastně jakési poklady.
V některých případech může mít toto uložení rituální charakter, ale časté nálezy
poškozených předmětů a jejich zlomků v kombinaci se slitky mědi svědčí o jejich
uschovávání pro další přetavení a výrobu nových artefaktů. S tímto fenoménem
doby bronzové se nikde nesetkáváme v takové míře jako v prostoru jižních Čech, a
především Písecko má zde výjimečné postavení. Na katastrálním území Temešváru
v lese Sloupovna došlo v minulosti k nálezům hned několika depotů. Již v roce
1888 zde protivínský stavitel Brabec nalezl 7 bronzových sekerek z přelomu starší a
střední doby bronzové. Výjimečný nález se podařil v roce 1965 Jaroslavu
Soukupovi na prostoru, kde probíhaly lesní práce, objevil 8 náramků zdobených
rytou výzdobou, které datujeme do střední doby bronzové. Zatím poslední nález
byl učiněn v roce 2015 za pomoci detektoru kovů. Neznámý, leč poctivý nálezce
odevzdal do sbírek Jihočeského muzea soubor 76 slitků mědi doplněných 5 zlomky
bronzových předmětů, mezi kterými nechyběl zlomek sekery nebo srpu. Po
ohledání místa archeology bylo zjištěno, že poklad byl původně uložen v keramické
nádobě společně s kusem neurčeného textilu. Díky ukládání depotů v době
bronzové dnes poměrně dobře známe spektrum jedněch z nejstarších kovových
výrobků na našem území. Bronzové náramky z Temešváru se staly součástí stálé
expozice Prácheňského muzea v Písku, kde je možné si je prohlédnout společně
s dalšími význačnými nálezy nejen doby bronzové na Písecku.

nalezeno v katastru obce Temešvár
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