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Novinky z úřadu
…z posledního veřejného zasedání zastupitelů obce…
…Obec Temešvár uspěla s žádostí o dotační podporu nově budovaného 50 metrů hlubokého
vrtu pro posílení dodávky pitné vody do našeho vodojemu. V současné době již probíhají
nasmlouvané práce, které by měly definitivně vyřešit dlouhodobý problém zásobování všech
obyvatel obce kvalitní pitnou vodou.
…novým nájemníkem uvolněné bytové jednotky č. 4 v naší „obecní bytovce“ se stal pan Vítek
Šimůnek……přejeme mu krásné bydlení….
…výpočet nákladů za předešlé období na svoz smíšeného domovního odpadu opět narostl
řádově o dalších 50,- korun na osobu a ani výhled na tento rok není lepší…. Firma svážející
odpady avizovala zvýšení nákladů v tomto roce o dalších 12%.... Státem připravované
stoprocentní zdražení ukládání odpadů na skládky v dalších letech náklady opět o dost zvýší.
Již nyní platíme poplatky za ukládání nevytříděných papírů a plastů na skládku, které do
nákladů poplatníkům zatím nezapočítáváme. A proto je zapotřebí stále VÍCE A VÍCE třídit
odpad, tak abychom co nejvíce omezovali tuny odváženého odpadu od našich domů v „černých
popelnicích“ !!! ODPAD SE STÁVÁ DOST NÁKLADNOU KOMODITOU !!!
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Setkání - s ředitelstvím povodí Vltavy
Ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 15 : 00 hodin v Trhovkách proběhlo setkání s ředitelstvím Povodí
Vltavy a obcemi na povodí Vltavy. Na setkání se hovořilo především o hydrologické situaci,
během které od roku 2014 dochází k ubývání srážek jak dešťových, tak sněhových.
V souvislosti s tímto faktem také dochází přes letní sezónu k poklesu hladiny řeky. Vodní
hladina na přehradě tedy nebyla uměle snižována. K umělému snížení došlo až během října a
to z důvodu rekonstrukce vodního zdvihadla na přehradě Orlík. Jedná se o modernizaci lodního
výtahu, který dokáže přepravovat lodě o váze 6,6 tuny, do teď byl výtah schopný přepravit
lodě o váze 3,5 tuny. Stavební práce jsou naplánovány tak, aby neomezily lodní dopravu
v hlavní sezóně a hotové by měly být na jaře 2022. Dalším velkým
projektem, který se vztahuje k modernizaci Orlické přehrady je
Zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod. Předpokládané
zahájení stavebních povolení, výběrových řízení a dalších náležitostí je
na rok 2020. Předpokládaná realizace stavebních prací je do roku 2025.
Ředitelství povodí Vltavy také potvrdilo, že proběhne úklid obnažených pláží. Povodí by do
této akce chtělo zapojit také veřejnost.
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Plánované přerušení dodávky elektrické energie v celém katastru obce Temešvár
13.12.2019…………07:30…do…15:00..hodin.
Od pondělí 16.12.2019 budou tak jako každý rok k dispozici
…vánoční stromky …vedle budovy obecního úřadu.

Kulturní akce
Mikulášská nadílka
V sobotu 7. 12. 2019 proběhla již tradiční Mikulášská nadílka tentokrát na téma Kočárem
z nebíčka do peklíčka. Jako každý rok, tak i letos se do Temešváru na Mikuláše přijelo podívat
spoustu dětí i dospěláků. Moc si toho vážíme a děkujeme za účast. Mikuláš s andělem letos
přijel v nebeském kočáře za doprovodu čertů a Lucifera. Přestože se našlo pár hříšníků,
nakonec si čerti do pekla nikoho neodnesli, děti Mikulášovi přislíbily, že budou hodné. Pro
děti bylo připravené drobné občerstvení a doprovodný program. Občerstvení bylo zajištěno ve
stánku U Dvou čertic, kde se podávala vynikající pekelná zelnice. Všem, kteří se podíleli na
přípravě této kulturní akce, děkujeme.
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Vánoční posezení
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 Mikuláš roznášel pozvánky na blížící se kulturní akce. Jistě jste si
povšimli, že letos chybí pozvání na Vánoční posezení, které je řadu několika let součástí
kulturního dění v obci. V předchozích letech jsme využívali zasedací místnost úřadu či
zapůjčenou hospodu, ale v poslední době jsem měli možnost využít prostory na RZ ČVUT.
Bohužel sál, který byl pro Vánoční posezení nejdůstojnější je v rekonstrukci.
Temešvár opět naráží na problém, kdy nám schází hospoda či kulturáček pro pořádání
kulturních akcí a setkání. Z veřejného průzkumu víme, že vám, zastupitelům i lidem kteří pro
nás kulturní akce připravují záleží na tom, abychom se měli kde potkávat a budovat přátelské
a sousedské vztahy. Zastupitelstvo obce zvažuje právě v těchto měsících řešení tohoto
problému. Je zapotřebí uvážit využití, zafinancování, dotační podporu či provoz takového
zařízení.
Letos vám bohužel musíme oznámit, že se Vánoční posezení jako tradiční tancovačka s živou
muzikou konat nebude…………..ALE…..21.12. od 17:00 do 19:00 ….před zpíváním u
kapličky se potkáme s přípitkem a vánoční atmosférou v „zasedačce“ úřadu, tak abychom o
setkání se sousedy nepřišli úplně …s dobrým přípitkem se nám bude u kapličky lépe zpívat…
Zpívání koled u kapličky
V sobotu 21. 12. 2019 od 19:00 hodin zveme všechny občany na zpívání koled u kapličky.
Přijďte si s námi zazpívat tradiční vánoční koledy, strávit společný čas před Vánoci a popřát
si se sousedy a přáteli klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
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