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Téma
Obecní vodovod
V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem
číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále zvětšuje a je proto zapotřebí
přistoupit k radikální rekonstrukci celého systému obecního vodovodu. V současné době je stav celé
vodovodní technologie velmi neuspokojivý a s nastávajícím letním obdobím se stav velice rychle může
změnit na kritický. Snažíme se co v nejkratší době pořídit nový zkušební vrt pitné vody, tak abychom
mohli co nejdříve pokrýt výpadek jednoho z našich vrtů, který je definitivně znehodnocen a je
nepoužitelný. V rekordně krátké době jsme pořídili pozemek, projektovou dokumentaci a veškeré povolení
úřadů tak, abychom již v tomto týdnu mohli nový vrt spustit do zkušebního provozu.

Bohužel nejsme v současné době majitelem žádné projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodního
systému a je nejvyšší čas ji pořídit. Pokusíme se co nejdříve zajistit projektové zpracování problému, tak
abychom již tento rok mohli žádat státní instituce o finanční podporu. V srpnu je poslední termín žádat o
podporu Ministerstvo zemědělství a v listopadu Jihočeský kraj. Daný problém je prioritou číslo 1 a je
zapotřebí napnout všechny síly a využít všechny možnosti na jeho vyřešení.
Z důvodu nedostatku pitné vody žádáme občany, aby s vodou maximálně šetřili.

Akce
Dětský den
Začátkem června proběhl v naší obci dětský den. Počasí nám přálo, bylo krásně a děti si tak mohly užívat
hry a soutěže, které pro ně byly připraveny. Účast byla veliká, s takovou jsme ani nepočítali, zúčastnilo se
58 dětí. Celá akce začala v parku okolo 13 hodiny. Na děti čekala jednotlivá stanoviště kde plnily různé
úkoly. Mohli si zde vyzkoušet hod tomahawkem na bizona, střelbu z luku, hledání granátů na minovém poli,
střílet z paintballových pistolí......... Cílem bylo stanoviště na parkovišti u mostu, kde děti mohli vyzkoušet
závodní jízdu na kolobrndě, skákání v pytli, závody autíček na dálkové ovládání. Malé slečny byly zkrášleny
novými nehty a nádhernými malbami na tvářích. Součástí dětského dne také byla i pěnová párty. Všechny
děti obdržely dárkovou tašku a sladkou odměnu. Dětský den byl zakončen v parku, kde se opékaly buřty a
hrálo na kytary. Odvážlivci strávili noc v indiánském teepee ☺.

240 mil ke svobodě
pod záštitou U.S.Embassy Prague
Společná akce spolku Old Car Rangers nám připomněla jízdou a
zastávkami na významných místech sedmdesáté výročí vzniku
demarkační linie v roce 1945.

24.6.2015

http://www.oldcarrangers.cz/a240-miles-to-freedom/

Spolek Old Car Rangers

Hřiště
Na pozemku za „obecní bytovkou“ vzniká sportovní plocha. Slavnostní otevření, se
uskuteční formou fotbalového turnaje 25.7.2015 . Všichni jste srdečně zváni, bližší
informace budou včas zveřejněny.

Kominík
Obec nabízí možnost hromadného objednání služeb kominíka na měsíc na září. Hromadná
objednávka by byla především finančně výhodná. V případě zájmu se přihlaste na obecním
úřadě.

Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr bude otevřen každou středu od 16:30 do 18:00 hod.
Jinou otevírací dobu lze dohodnout na 725 949 130 .

Oslavenci
Všem oslavencům, kteří slaví narozeniny v červenci, přejeme všechno nejlepší!!

Letní brigáda
Obec Temešvár a Lesy města Písku nabízejí letní brigádu pro naši mládež starší 15ti let.
Úklid, čištění lesa, přibližování klestí apod. Informace na 725 949 130.
Termín - od 13.7. do 31.7.2015

Country
V okolních lesích právě dozrávají lesní jahody a letos se mimořádně povedly i
borůvky.
Houby zatím nerostou, snad už brzy se dočkáme……?

S rybařinou je to téměř katastrofální! Všude je málo vody a
v ní i málo kyslíku……….prostě skoro vůbec neberou …….jen začínajícím
nováčkům s čerstvou povolenkou se zadařilo!!! 93 cm….17,5kg
Úspěšnému lovci gratulujeme a věříme, že se to už nebude opakovat !!.-)

25.7. Turnaj – 13:00-17:30
Fotbalový turnaj v Temešváru – oslava nového hřiště!

