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Nové webové strány obce
Obec Temešvár má nové webové stránky. Nejedná se jen o novou grafiku, ale především o
daleko širší obsah a přehlednost. Zákonná povinnost je rozšířena o mnoho důležitých informací,
ale i zajímavosti, které mají občanům Temešváru usnadnit i zpříjemnit život. Dozvíte se zde
detaily o spotřebě vody, odpadovém hospodářství i výši jednotlivých poplatků. Nový obsah
bude jistě zajímavý i pro návštěvníky našeho regionu. Stránky jsou obohaceny o detailní popis
našich památek a krajinných oblastí blízkého okolí. Vše je doplněno fotodokumentací, popisem,
či mapami. Kultuře je věnována také velká část obsahu. Pokud si budete chtít zavzpomínat na
některé akce, nebo se podívat co nás v obci čeká, projděte si Kulturní sekci stránek. Budeme se
těšit na Vaše podněty a připomínky.
Poslední z AKTUALIT na našem novém webu: Kontrola komínů
Každoroční provádění čištění a kontrolu spalinových cest vašich rodinných domů může provést
dne 22. 9. 2019 pan Kůta Jakub / tel. 722 777 608/ a to mezi 9:00 a 14:00.
Pokud by termín nevyhovoval, tak se domluvte s panem Kůtou
individuálně nebo s panem Josefem Veselým / tel. 606 083 866 /,
který „ komíny „ v naší obci zná taktéž.
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…z posledního zasedání zastupitelů obce…
Stav obecních lesů
Nenáviděný Lýkožrout smrkový, obecně kůrovec, řádí už i v temešvárských lesích. Věděli jste,
že tenhle brouk měří jen několik milimetrů? Přesto dovede zničit obrovské plochy lesů za velmi
krátkou dobu. Civilizace, která potřebuje stále více smrkového dřeva, vysazuje monokultury,
tedy porosty tvořené jedním druhem stromu a tím kůrovci prostírá stůl. V České republice se
vyskytuje několik desítek druhů, někteří jsou na listnatých stromech, jiní na jehličnanech.
Řešení tragické situace českých lesů se velmi různí, co odborník, to názor. Nicméně většinový
názor odborné veřejnosti říká, že by se napadené části měli co nejdříve vytěžit a odvést z lesa.
Přestože existuje dotační program na pomoc postižených oblastí a novou výsadbu, není v ČR
dostatečné množství techniky, pracovníků v lese i sazenic stromků. Do současné doby měla
obec Temešvár z lesů občas i nějaký příjem, nyní je zapotřebí hospodaření a obnovu našeho lesa
dotovat rozpočtem obce.
Prodej palivové dřeva z místních lesů: cena bez dopravy 400kc/prm,
s dopravou 600/prm, bližší informace u pana Keclíka 724 090 219.
podrobnější informace na www.temesvar.cz / AKTUALITY
Poplatky a cena pitné vody na další období
Na posledním zasedání zastupitelé obce rozhodli o nenavyšování poplatku za svoz směsného
komunálního odpadu a to i přes opětovné zdražení služeb dodavatelskými firmami.
Poplatek za „odvoz odpadu“ pro další zúčtovací období již vychází o dalších 50 korun více a
již nyní víme, že další rok to bude o více než 100 korun než je poplatek současný.
Přesto zastupitelé rozhodli svým usnesením o nenavyšování tohoto poplatku.
Oproti tomu cenu za 1 metr krychlový pitné vody odebírané uživateli z našeho vodovodu jsme
se rozhodli navýšit ze současných 20,- na 25,- korun. Zvýšeným příjmem alespoň částečně
pokryjeme rozdíl, kterým dnes provozování obecního vodovodu dotujeme z rozpočtu obce.
Záměr obce pronajmout bytovou jednotku
Na pronájem uvolněné bytové jednotky v naší „obecní bytovce“, je vypsán záměr obce, který
naleznete na elektronické úřední desce nového webu a nástěnkách úřadu.
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Kulturní akce
Dětský den
V sobotu 1. 6. 2019 jsme společně s dětmi oslavili Den dětí. Celé akce se zúčastnilo 57 dětí, pro
které si organizátoři připravili spoustu zábavy, zajímavých úkolů a klání. Pro děti bylo jako
každý rok přichystané občerstvení, aby měly dostatek energie k plnění úkolů. Tentokrát na
každého řádně zapsaného soutěžícího čekal hamburger, zmrzlina a limonáda. Na konci dětského
dne byli vyhlášeni vítězové v jednotlivých disciplínách a pro všechny zúčastněné děti bylo na
závěr připravené překvapení a to speciální temešvárské medaile. Všem organizátorům a
zúčastněným děkujeme.

Fotbalový turnaj
V sobotu 27. července se po obědě sešly týmy mladých i pokročilých sportovců ke 4tému
ročníku fotbalového turnaje o pohár starosty obce Temešvár. Turnaj se odehrál v odloženém
termínu, kvůli nepřízni počasí a o to větší bylo těšení na sportovní výkony a o to větší bylo
i nasazení fotbalistů.
Turnaj byl odehrán v dobré náladě v dobrém počasí a nakonec vyhrál ten nejlepší.
1. místo Temešvár Modrý, 2. místo Temešvár Černý, 3. místo Babáčtí Bojovníci,
4. místo Skauti Vždypřipravení, 5. místo Kioskový Povaleči…….Těšíme se na další ročník.
Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem kteří nám s realizací této taškařice pomohli.
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Sousedské posezení s harmonikou
V sobotu dne 27. 8. 2019 se po náročném fotbalovém turnaji konala další vydařená akce a to
Sousedské posezení s harmonikou. Zazpívat a zahrát nám přijela skupina A – trio. Celá akce se
nesla v duchu dobré nálady a pohody, užili jsme si spoustu legrace. Všem děkujeme za účast a
za pomoc s přípravou akce.

Loučení s prázdninami
Na konci prázdnin jsme se jako každý rok, společně s dětmi rozloučili s prázdninami a jak jinak,
než na strašidelné stezce odvahy . I letos byla velká účast nejen statečných dětí, ale i
dospělých, kteří se vydali potmě do lesa, kde na ně čekala nejrůznější strašidla a adrenalinová
cesta. Jako vždy se celá akce povedla, nikdo se neztratil a všichni se z lesa vrátili v pořádku
zpět. Celkový počet všech zúčastněných odvážlivců místních i návštěvníků byl 130, všem
děkujeme za účast. Také děkujeme strašidlům a všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce.
Těšíme se na příští rok.

Můžete se těšit na…
Pro následují podzimní měsíce pro vás chystáme podzimní vycházku či cyklovýlet. Všechny
informace budou včas uveřejněny, podle počtu zájemců a také podle počasí. V prosinci se
můžete těšit na již tradiční kulturní akce, Mikulášskou nadílka, Vánoční posezení a Zpívání
koled u kapličky. Termíny akcí budou včas zeřejněny na www stránkách nebo ve vašich
schránkách.
Připomínáme emailovou adresu, kam můžete zasílat své připomínky nebo nápady, které se
týkají kulturních akcí, popřípadě se zapojit do jejich realizace. Vítáme každou pomoc .
temesvarsky.spolek @seznam.cz
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