CO SE DĚJE V OBCI

III/2015

Úklid a drobná oprava kapličky
V Temešváru bývalo tradicí, že na Bílou sobotu velikonoční se světily pokrmy v naší kapličce.
Rádi bychom nejen tento zvyk zachovali.
Za účasti brigádníků proběhly drobné stavební a úklidové práce. Ke vchodovým dveřím bude nainstalována
mříž, která by umožnila kolemjdoucím nahlédnout dovnitř, a která zajistí větrání. Uvítáme jakýkoliv Váš
návrh na její vzhled a ten, na kterém se dohodne většina občanů, bude realizován.
Na dokončení úklidu kapličky Vás tímto zveme v sobotu, 28.3.2015 od 13:00.
Renovace vodní nádrže „ Na Babách“
V předchozím čísle jste se mohli dočíst o plánované renovaci vodní nádrže na Babách. Projektová
dokumentace i rozpočet byly zpracovány a nyní probíhají poslední schvalovací úkony na příslušných úřadech.
Proběhly přípravné práce před samotnou rekonstrukcí vodní plochy, úklid okolí, kácení stromů na březích i
uprostřed rybníka, odstranění náletů - a to vše díky perfektní a neúnavné práci Babáků ☺.
Snad se nám podaří co nejdříve uspět s projektem v nějakém dotačním fondu, který nám s renovací nádrže
pomůže.
Úprava vyhlídek u mostu
Za tento měsíc se obě vyhlídky změnily téměř k nepoznání. Na levé vyhlídce jsou prořezané stráně, obnovená
cesta a upravené okolí. Pravá vyhlídka má vyřezané nálety, posbírané odpadky a očistěné kamenné zdivo.
V sobotu se sešlo 20 nadšených pomocníků. Děkujeme všem dobrovolníkům za obětavou práci ☺.
Vyhlídku doplní turistické odpočívadlo a informační tabule o historii Podolského mostu. Podařilo se nám
získat dotační příspěvek na zlepšení vzhledu pravé vyhlídky (u kiosku), s podílem financování SORP (Svaz
obcí regionu Písecka). Vyhlídka tak bude připravena na oslavy sedmdesátého výročí osvobození i na
turistickou sezónu.
V co nejkratším čase se pokusíme z lesního porostu pod „levou „ vyhlídkou vytěžit stromy bránící výhledu
na most a přehradu tak, aby se i tento prostor dal nazývat vyhlídkou.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr bude otevřený každou lichou sobotu od 9:00 do 12:00.
V případě nutnosti otevření v jinou dobu volejte na 725 949 130, nebo je na plotě technického
dvora umístěn zvonek. Došlo ke změnám i ve sběru tříděného odpadu: nyní je kontejner na
sklo pouze jeden a patří do něj sklo bílé i barevné. Do konce měsíce se objeví na sběrných
místech i kontejner na drobný kovový odpad.
Bioodpad
Podle nového zákona došlo k novelizaci vyhlášky, která hovoří o tom, jak nakládat s odpady.
Jednou z novinek je pořízení kontejneru na bioodpad. Jedná se o odpad, který nepřišel do styku s odpadem
živočišného původu. To znamená, že do kontejneru je možné odkládat jen posekanou trávu a listí. Bude velice
důležité dbát na to, aby se neukládalo do kontejneru nic jiného (větve nebo jiný odpad). O likvidaci se postará
kompostárna Tukleky. Také by bylo možné zakoupit menší kompostéry pro občany – kdo by měl zájem,
přihlaste se na OÚ.
PROJEKTY
Hřiště
Prázdniny se blíží a s nimi i hustota dětí v naší obci a tak je nutné mít hřiště včas připravené.
Projekt na multifunkční hřiště „Na vrškách“, jsme podali k dotačnímu titulu Nadace ČEZ a čekáme na
výsledek rozhodnutí komise. Podle výsledku (duben) budeme situaci hned řešit.
Revitalizace „Park u křížku“
Projekt již podán k dotačnímu titulu a rovněž čekáme na rozhodnutí komise (1.týden v dubnu).
Vybavení hasičské jednotky
Projekt na vybavení hasičské jednotky novou stříkačkou byl již podán ke grantovému programu a čekáme na
rozhodnutí komise (1. týden v dubnu).
ČOV u obecní bytovky
V současné době čekáme na vypsání potřebného dotačního titulu, kterým bychom financovali tuto investiční
akci. V opačném případě budeme nuceni pokračovat v připraveném projektu se 100% účastí obce.

Elektrifikace Technického dvora
Projektová dokumentace, rozpočet i potřebná povolení jsou již vyřízena a tak jsme mohli s prvními pracemi
začít. Výkop pro přívodní kabel mezi plotem a budovou je již hotov a tak si snad již brzy rozsvítíme i uvnitř
budovy.
LES a DŘEVO
V obecním lese začala plánovaná těžba dřeva. Buďte prosím, při vycházkách opatrnější, může
se tam pohybovat více techniky!.
V případě zájmu o samovýrobu dřeva z obecního lesa platí tato pravidla:
oslovit s požadavkem buď OÚ Temešvár nebo pana Keclíka 724 090 219. Bude vám vypsána
potřebná žádanka, zadána a na místě označena samovýroba dřeva a po ukončení těžby bude
palivové dřevo panem Keclíkem změřeno a ohodnoceno. Hodnotu za „běžný prostorový metr“ určuje pan
Keclík dle dostupnosti a kvality dřeva, cena se pohybuje od 0,- Kč do 50,- Kč. Platbu přebere pan Keclík.

V případě vašeho zájmu o nepovolenou samovýrobu dřeva z obecního lesa platí
tato pravidla:
dle zákona o lesích 289/1995…§.53:
……bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem….
…….těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin.. …..
může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15000 Kč.

NOVINKA Z PÍSKU
Otevření Pilariště
Pro naše nejmenší se v Písku nově otevřelo dětské hřiště, které se jmenuje Pilariště. Je určeno pro děti od 1 do
6 let. Je to výjimečný projekt, který umožní dětem poznávat sama sebe i okolní svět tou nejefektivnější
metodou a to hrou. Rozvíjí jejich dovednosti, tvořivost, pohybové i poznávací aktivity, podporuje fantazii.
Zážitky, které si dítě vyzkouší na vlastní kůži, si bude jistě dlouho pamatovat. Pilariště se jmenuje po píseckém
malíři Radkovi Pilaři, který dokázal být dítětem celý život. Pilariště vyrostlo v písecké Sladovně ☺.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění: členové volebních komisí, kteří byli v době voleb v zaměstnaneckém poměru jsou povinni
podat daňové přiznání. Možná sankce až 500,-Kč.

OBEC
Oslavenci
V březnu oslaví narozeniny paní Jaroslava Malá, Ema Sadilová, Lucie Stránská, pan Petr
Daněk, Matěj Dráb, Oldřich Hajtingr, Václav Kostohryz, Josef Mošovský, Jiří Procházka,
Daniel Stránský a Martin Žalud - oslavencům přejeme vše nejlepší !!!

Akce
1) Brigáda – tuto sobotu, 28.3.2015 od 13:00 zveme všechny dobrovolníky ke kapličce.
2) Velikonoční svěcení pokrmů, které se bude konat 4.4.2015 a hodina
bude upřesněna rozhlasem.
3) „Jarní pochoďák“ - 11.4.2015 - nenáročná procházka po našich
lesích se zakončením u kiosku „U Andrejky“, kde se budou opékat
buřty ☺. Všichni jste srdečně zváni. Sraz u obecního úřadu ve 14:00.
4) Kdo se přidá k našim hasičům a pomůže s těžbou dřeva z „levé
vyhlídky“ je vítán.

