Příloha ke zpravodaji č. 5
Co se děje v obci:
12. října proběhlo již druhé jednání pracovní
skupiny, která má za úkol připravit návrh
Strategického plánu obce Třanovice. Před časem
jste byli prostřednictvím ankety vyzváni k vyjádření
názoru a podávání námětů, což takto dosti slušné
procento občanů učinilo. Přesto, kdo by měl pocit,
že by mohl ještě přispět svým názorem či
nápadem, ať tak učiní do konce měsíce října
zasláním emailem na urad@tranovice.cz, nebo
v listinné podobě do schránky na OÚ. Na přelomu
listopadu, prosince pak proběhne pro občany
představení zpracovaného návrhu Strategického
plánu.
V brzké době bude zahájena dlouho avizovaná a
očekávaná rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě.
starosta

Platba za komunální odpad
Připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili
poplatek za komunální odpad za 2. pololetí 2016,
aby tak neprodleně učinili (splatnost poplatku byla
30. 9. 2016).
Částka za komunální odpad zůstává i nadále
nezměněna, tj. 208,-Kč za osobu za pololetí.

ŠOV Třanovice a Obec Třanovice
srdečně zve na přednášku

„VODA V KRAJINĚ“
dne 10. října 2016 od 16:00 hod
v sále Obecního úřadu v Třanovicích
Věci každodenního života nám připadají
samozřejmé. Například vodu zná každý, ale
správně zacházet s vodou v krajině se dodnes
učíme. Přijďte si poslechnout přednášku
určenou všem zájemcům z řad veřejnosti,
kteří chtějí blíže poznat tuto životadárnou
tekutinu, její význam a nezastupitelné funkce,
koloběh vody v krajině, informovat se
o
revitalizaci vodních toků a nádrží, a také jak
s vodou hospodařit.
Přednášejícím je Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
z Institutu environmentálního inženýrství
Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy
báňské –Technické univerzity Ostrava

Obec Třanovice zve seniory
Gmina Trzanowice zaprasza emerytów
na

„Třanovický podzim“
„Jesień w Trzanowicach“
Dne 16. 10. 2016 ve 13.00 hodin v sále
Obecního úřadu v Třanovicích
Dnia 16. 10. 2016 o godz. 13.00 w sali
miejscowej gminy Trzanowice
V programu vystoupí: žáci ZŠ Třanovice, žáci
polské ZŠ Hnojník, folklorní soubor
W programie: uczniowie
SP Trzanowice, uczniowie
PSP
Gnojnik,
zespół
folklorystyczny

V rámci přednášky uvidíte i tři krátké
dokumentární filmy o vodě, z nichž film
QUO VADIS byl oceněn na celostátní soutěži
NFT ČR Český Videosalon.
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení
účasti mailem na adresu urad@tranovice.cz
nebo telefonicky na +420 558 696 161 do
pátku 7. 10. 2016.

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

www.tranovice.cz

Vážení občané, rádi
bychom Vás pozvali na
besedu na téma
INTELIGENTNÍ SYSTÉM
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (ISNO)
která se bude konat ve dvou termínech:

dne 10. října 2016 od 17:30 hod. a
náhradní termín 17. října v 16,00 hod.
v sále Obecního úřadu v Třanovicích







na které Vám vysvětlíme důvody pro
zavedení ISNO (zákonné změny,
ekologické chování, změny ve způsobu
nakládání s odpady v Evropě i ČR, …),
přiblížíme princip fungování ISNO,
vysvětlíme postup a harmonogram
zavedení ISNO v Třanovicích
(dotazníky ISNO, inventura stanoviště,
označení kódy nádob na směsný
komunální odpad, přidělování nádob
na papír a plasty),
přiblížíme výhody pro občany i obec
po zavedení ISNO (nastavení poplatku
za odpady tak, aby domácnosti, které
třídí odpad, získaly slevu),

DŮLEŽITÉ je, aby se besedy zúčastnil
zástupce každé domácnosti. Na besedě
Vám předáme přihlašovací údaje do
systému ISNO a budou předloženy
dotazníky ISNO, s vyplněním kterých Vám,
v případě potřeby, pomůžeme.
O p i s y stavů vodoměrů

Žádáme odběratelé
z vodovodního řádu
Třanovice, aby ve dnech

vody
obce

7. listopadu - 16 . listopadu 2016
provedli opisy stavu domovních vodoměrů a
neprodleně tento údaj níže popsaným
způsobem
oznámili
zaměstnancům
společnosti Třanovice služby, o.p.s.
Oznámení, které musí obsahovat jméno,
adresu odběratele, včetně čísla popisného a
opsaný stav vodoměru v metrech kubických,
je možno provést :

- osobně v kanceláři Třanovice služby, o.p.s.
v době od 7.00 – 15.00 hodin
- telefonickým hlášením na pevnou linku
558 694 262 v době od 7.00 – 15.00 hodin
- telefonickým hlášením nebo pomocí SMS na
mobilní číslo 775 323 751
emailovou
zprávou
zaslanou
na
elektronickou adresu ops@tranovice.org
V případě, že ze strany odběratele vody
nedojde k nahlášení stavu vodoměru ve výše
uvedeném termínu, bude fakturována částka
za odběr stejného množství vody jako
v průběhu I. pololetí letošního roku.
Následnou úhradu vodného, event. stočného
bude možno zaplatit po obdržení faktury
v kanceláři společnosti Třanovice služby,
o.p.s., po případě složenkou na poště nebo
bankovním převodem na účet společnosti
Třanovice služby, o.p.s.
Fyzická kontrola stavu vodoměrů, včetně
provedení odečtu spotřebovaného množství
vody bude provedena v průběhu měsíce
května 2017, o čemž odběratelé budou
v dostatečném předstihu v průběhu příštího
roku informování.
Za včasné nahlášení stavů vodoměrů
děkujeme.
Ing. Petr Krzywoń
Třanovice služby, o.p.s.
Anketa o historickém výskytu větrných
mlýnků
Knihovna & Šenovské muzeum ve spolupráci
s p. K. Mlýnkem (www.větrnemlynky.cz)
provádí průzkum historického výskytu
větrných mlýnků na území Slezské brány.
Vyzýváme proto všechny občany ke spolupráci
vyplněním krátkého dotazníku.
Jméno a příjmení
Číslo popisné domu, u kterého
mlýnek stával
Jméno původního majitele
mlýnku
Doplňující informace (př. Kdy
byl zbořen aj.)

Vyplněné dotazníky posílejte, prosím na
adresu – Obec Třanovice, Třanovice 250,
739 53 nebo na e-mail: urad@tranovice.cz
Předem děkujeme za spolupráci.

