Příloha ke zpravodaji č. 1
Tříkrálová sbírka v Třanovicích

Informace k úhradě místních
poplatků
Připomínáme občanům, že poplatek
ze psů za rok 2016 a poplatek za
komunální odpad za 1. pololetí 2016 mohou
uhradit
v hotovosti
na
Obecním
úřadě
v Třanovicích, případně převodem na bank. účet.
Výše poplatků zůstává beze změny.
pes: 50,-Kč
odpady za 1. pololetí: 208,- Kč za osobu

Na Obecním úřadě v Třanovicích
bylo v roce 2016 rozpečetěno 15
pokladniček a koledníci u nás
vykoledovali 53.418Kč.
Kompletní výsledky Tříkrálové sbírky jsou
k dispozici na webových stránkách Charity Č: Těšín
http://ceskytesin.caritas.cz/trikralovasbirka/vysledky-trikralove-sbirky/

Doba splatnosti u obou poplatků je 31. březen.
Složenky u poplatku za psa nebudou rozesílány,
komunální odpad je možno uhradit i bez zaslané
složenky.
Občanům, kteří poskytli svou e-mailovou adresu,
budou zaslány podklady pro platbu za komunální
odpad mailem.
Díky tomu, že si občané Třanovic navykli třídit
odpad (plasty, sklo, papír) a používat sběrný dvůr
obec nezvyšuje v letošním roce poplatek za
komunální odpad.
Rozpis svozu odpadů v platné podobě je
v závěsném kalendáři na rok 2016

Návod pro všechny, kteří dosud odpad netřídili a
rozhodli se začít: na obecním úřadu si můžete
bezplatně vyzvednout barevné pytle (žluté na
plasty, modré na papír). Ve stanovené dny (jsou
označeny v kalendáři Třanovice 2016 symbolem
barevných popelnic) pytle postavíte k Vaší
popelnici. Pytle s tříděným odpadem budou
odvezeny, příslušný počet prázdných pytlů
dostanete od popelářů zpět. Jinak jsou samozřejmě
k dispozici barevné „úly“ umístěné např. u
obchodu a na dalších místech v obci, kde lze rovněž
plast, papír a sklo vkládat.
Upozornění – pytle s tříděným odpadem (papír,
plasty) ke své popelnici vystavte do 6.00 hod.
ráno nebo den před stanoveným termínem svozu.
Předejdete tak nedorozumění.
K odvozu vystavujte pouze naplněné pytle!

CO SE PRÁVĚ DĚJE V OBCI:
Realizované stavební akce
- Probíhá dokončování stavebních prací
na akci „Komunitní centrum 1. Etapa“
- Společnost Povodí Odry dokončuje
úpravu splavu
- V tomto roce se očekává rekonstrukce
a doplnění vodovodní sítě
Zahájeny práce na projektových
dokumentacích
- Modernizace energetických systémů
v objektu ZŠ a MŠ Třanovice –
zhotovení projektové dokumentace

-

Návrh opatření na silnici I/68 –
lokalita 1, 2 - zhotovení projektové
dokumentace

-

Cyklostezka Zadky-Pavera –
zhotovení studie

Podané žádosti o dotaci
- Chodník Třanovice křižovatka –
autobusová zastávka Labuda

-

Úprava prostor před ZŠ a MŠ
v Třanovicích (chodníky, oplocení)

-

Parkoviště před obchodem

Kdo nestihl seminář „Kotlíkové dotace“ má
možnost se informovat ve společnosti C.E.I.S.,
která sídlí v Kapplově dvoře, vchod A, 1.patro.

Více informací o aktivitách obce, zápisy ze zasedání zastupitelstva obce apod. najdete na internetových
stránkách

www.tranovice.cz

Příloha ke zpravodaji č. 1
20. ledna 2016 proběhl v třanovické
škole zápis budoucích prvňáčků.
Zapsáno bylo 11 dětí. Dle dosavadního
zájmu rodičů to vypadá, že kapacita naší
mateřské školky, která činí 52 dětí, bude
od září 2016 zcela naplněna
Máme upřímnou radost z postupného nárůstu
počtu žáků naší školy, vážíme si důvěry rodičů a
těšíme se na dobrou spolupráci.

Občanské sdružení rodičů a
přátel školy (OSRPŠ) srdečně zve
dne 20.2.2016 ve 14.00 hod na
DĚTSKÝ KARNEVAL, který se
bude
konat
v prostorách
Obecního úřadu v Třanovicích.
V případě zájmu se budou
prodávat místenky pro rodiče
v hodnotě 40,- Kč (v ceně je malé
občerstvení). Místenky budou
v prodeji od 1.2.2016 u vedoucí
školní jídelny ZŠ paní Kaletové. Děti budou mít
vstup samozřejmě zdarma.
Čeká vás zajímavý program, výborné občerstvení a
bohatá tombola. Jste srdečně zváni!

strategie
obce Třanovice pro další
Bude se zpracovávat

období. Nabízíme zájemcům
účast
v pracovní
skupině.
Můžete se hlásit do 19.2.2016
na tel: 558 696 161 nebo na
mail: grygova@tranovice.cz případně osobně na
OÚ.
Poté pro veřejnost proběhne s připravenými návrhy
beseda s občany. O termínu budeme včas
informovat.

Taky jste zklamání z toho, když uvidíte nesmyslně
poškozené nově vybudované zastávky, polámané
čerstvě zasazené okrasné dřeviny a stromy?

SEN Centrum Třanovice
DENNÍ STACIONÁŘ
Denní stacionář zahájí své služby pro nové
uživatelé v březnu 2016.
Posláním denního stacionáře v Třanovicích je
individuálně
podporovat,
podle
potřeb
jednotlivých uživatelů, dospělé osoby s chronickým
duševním onemocněním nebo zdravotním
postižením aktivně trávit část pracovního dne,
rozvíjet pracovní a sociální dovednosti a udržovat
kontakt s lidmi. Míra podpory a zajištění denního
programu je individuálně přizpůsobená uživatelům,
a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich
postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich
neprohlubovala závislost na cizí pomoci.

Na druhé straně jsou věci a není jich málo, které
nás potěší jako např. krásné přání vepsáno do
čerstvě napadaného sněhu na chodníku. Tak si
přejme navzájem pěkné dny.

Zájemci se můžou hlásit u paní R. Sniegoňové na
mailové adrese nebo na tel:
r.sniegonova@slezskadiakonie.cz
tel. +420 737 212 774
Více informací o aktivitách obce, zápisy ze zasedání zastupitelstva obce apod. najdete na internetových
stránkách

www.tranovice.cz

