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TEMEŠVÁRSKÝ OBČASNÍK

Nový vodojem pomůže zajistit vodu pro celou obec
Temešvár – Dlouhodobé problémy s nedostatkem vody by měly být v Temešváru už minulostí. Ve velmi krátké době
se tu podařilo vyprojektovat a dokončit výstavbu nového vodojemu. Stavební firma Vodní zdroje Ekomonitor začala
práce koncem srpna a začátkem října už byla vodárna spuštěna do zkušebního provozu.
„Temešvár patří dlouhodobě mezi nejsušší místa Jihočeského kraje. Před dvaceti lety byl na druhém místě, ale už je
prvním nejsušším místem. Studny tady vysychají," vysvětlil nutnost investice starosta Jaroslav Hanus.
Vybudovat nový vodojem se podařilo i díky krajské dotaci z Programu rozvoje venkova a krajiny – Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Dotace činí sedmdesát procent uznatelných výdajů, což je téměř 785
tisíc korun včetně DPH. Celkové náklady na vybudování nového vodojemu činily přes 2,96 milionu korun. „V
současné době je vodojem ve zkušebním provozu, čekáme na nové rozbory vody a na kolaudační řízení," doplnil
místostarosta Milan Svoboda.
Jako zásobník vody tu původně sloužila studna, do které byla voda čerpána ze dvou vrtů. Ta však byla nevyhovující,
protože prosakovala. Voda se z ní v suchém období rychle ztrácela. Za dešťů zase do sebe jímala povrchovou vodu,
která nadlimitně zvyšovala obsah dusičnanů. V loňském abnormálně suchém roce zkomplikovala místním lidem život
také havárie jednoho ze dvou vrtů. Podařilo se ji ale rychle vyřešit a zároveň také vybudovat nový vrt. Voda z něj je
kvalitní a splňuje hygienické normy. Do obecního vodovodu tu čerpají vodu ze dvou vrtů, které vydají dvacet kubíků
za den, i když denní spotřeba vody je tady sedm kubíků.
Výstavbou nového vodojemu se tedy snad definitivně podařilo vyřešit dlouhodobý nedostatek a kvalitu pitné vody
pro všechny občany Temešváru. V příštím roce se plánuje projekt a možná i realizace další vrtané studny.
Zdroj: http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/novy-vodojem-pomuze-zajistit-vodu-pro-celou-obec-20161109.html
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Znak obce Temešvár
Na svém posledním zasedání rozhodlo obecní zastupitelstvo o vzhledu nového znaku obce. Největší počet hlasů
získal znak, který nyní v krátkosti představíme.
Slovní popis návrhů znaku
Ve zlato-modře půleném štítě vpravo
černý orel s červenou zbrojí a
jazykem, držící stříbrný meč se zlatým
jílcem, vlevo stříbrná lilie.
Význam znaku pro naši obec
Původně měla obec Temešvár název
Nová Ves. Po významném vítězství
Evžena Savojského (Evžen Savojský byl
francouzský šlechtic, který bojoval
pod vlajkou Habsburků, jako rakouský
vojevůdce) nad tureckou armádou,
v bitvě u Petrovaradína a Temešváru.
Na počest této bitvy byla pátého
srpna v roce 1716 přejmenována naše
obec na Temešvár.
Orel
Král ptactva se v heraldice vyskytuje
jako dvouhlavý, což značí jeho samčí pohlaví. Oproti orlici, která má hlavu jednu. Tato figura znamená majestátnost,
ale také přehled nad svým územím, vyrovnanost, schopnost nadhledu a prozíravost.
Černý orel s červenou zbrojí a jazykem ve zlatém štítě, byl znakem Habsburků ještě v dobách Svaté říše římské, kdy
Evžen Savojský loajálně a efektivně bojoval pod Habsburky. Je nutné říci, že byl velmi úspěšným vojevůdcem.
Meč
je symbolem mužství, moci nad životem a smrtí, udatnosti, práva a spravedlnosti. Pro panovníky, představovala tato
zbraň odznak vlastního důstojenství a zároveň součást korunovačních klenotů. Meč, se objevuje později ve znaku
Habsburské monarchie.
Meč byl dárkem, který za své činy dostal Evžen Savojský (toho si velmi cenil) od římského císaře Karla VI. (český,
uherský, chorvatský a sicilský král, rakouský arcivévoda, lucemburský, milánský a parmský vévoda a kníže
sedmihradský). Kromě něj, byl Evženu Savojskému za svou oddanost a četná vítězství darován, také klobouk.
Lilie
v návrzích stříbrná (čistota, smysl pro čest), zlatá (bohatství, ušlechtilost, sláva, vitalita, svoboda) modrá (vážnost,
ticho, hloubka, harmonie, věrnost, pokora).
Lilie je jedním z atributů sv. Josefa, jemuž je zasvěcena novogotická kaple v naší obci. Svatý Josef byl manžel Panny
Marie, která porodila Ježíše Krista. Památka sv. Josefa, se v celém katolickém světě slaví 19. Března. Svatý Josef je
také patronem tesařů, stolařů, řezbářů, ale také šťastné hodiny smrti, která je v nejen v katolické víře hodinou
vysvobození a pravdy. Atributy sv. Josefa jsou lilie jako symbol čistoty a tesařské náčiní. Často je zobrazován s malým
Ježíškem v náručí jako stařec, jak pracuje s Ježíšem v dílně, u jesliček v Betlémě a na jiných vyobrazeních z Ježíšova
dětství.
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