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CO SE PRÁVĚ DĚJE V OBCI:
V rámci pozemkových úprav byla zahájena
stavba odvodňovacího příkopu a
rekonstrukce místní komunikace v části
„Kempa“, dokončení podzim 2017.
Jakmile to umožní počasí, bude se provádět
v části obce rekonstrukce vodovodního řádu.
V tomto roce očekáváme zahájení výstavby
chodníku z centra k zastávce u Labudy.
Bylo zahájeno územní řízení na řešení
bezpečnosti na komunikaci I/68 v části
Vyrubaná.
Sdružení rodičů a přátel
školy (SRPŠ)
srdečně zve

dne 25.února 2017
od 14.00 hod
v prostorách Obecního úřadu
v Třanovicích
Místenky v hodnotě 40,- Kč (v ceně je malé
občerstvení) jsou v prodeji od 23.1.2017 u
vedoucí školní jídelny ZŠ paní A. Kaletové.
Děti budou mít vstup zdarma.
Čeká vás pestrý program, soutěž masek,
výborné občerstvení a bohatá tombola. Jste
srdečně zváni!

Zápis do 1. ročníku
základní školy pro
školní rok 2017/2018
Základní
škola
Třanovice
srdečně zve děti a jejich rodiče k zápisu do 1.
ročníku, který se uskuteční dne:

4. dubna 2017
od 13.00 do 17.00 hod.
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto
školním roce, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky je
také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující
vyjádření
školského
poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné
školní docházce, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok,
pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením
příslušného
školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.
Školské poradenské zařízení je pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně
pedagogické centrum.
V případě, že zákonní zástupci již nyní ví, že
budou žádat o odklad povinné školní
docházky, je potřeba se co nejdříve objednat
ve školském poradenském zařízení na
vyšetření. Čekací doby jsou poměrně dlouhé a
je vhodné, aby v den konání zápisu bylo
zřejmé, zda školské poradenské zařízení
odklad školní docházku doporučuje nebo ne.
Termín podání žádosti o odklad povinné školní
docházky je nejpozději do 30. dubna.
Na zápis si, prosím, vezměte rodný list dítěte.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
D. Molitor

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

www.tranovice.cz
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Zápis dětí do mateřské školy
MŠ Třanovice a MŠ Horní
Tošanovice Vás srdečně zvou
k zápisu, který se uskuteční
dne

3. května 2017
od 9.00 do 17.00 hod.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od 2 let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné.
Zákonný zástupce dítěte v mateřské škole
odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list,
předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz
totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu
dítěte, případně občanský průkaz dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se
přihlašované dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním. Další podmínky pro
přijetí stanovuje ředitel mateřské školy v
kritériích.
Těšíme se na setkání s Vámi.
D. Molitor

Kurz společenského tance
s ochutnávkou vína
pod vedením mistrů ČR
od 15. března 2017
v sále OÚ
Začátečníci:
18.00-19.00 hod
Pokročilí:
19.00-20.00 hod
Počet lekcí:
9 + závěrečný ples
Cena kurzu:
2.400,- Kč/1 pár
Závazná přihláška na: info@tanecnebovino.cz
Tel: 776 749 142
www.tanecnebovino.cz

Tříkrálová sbírka v Třanovicích
Na Obecním úřadě v Třanovicích bylo
v roce 2017 rozpečetěno 15 pokladniček a
koledníci u nás vykoledovali 43.404,- Kč.
Kompletní výsledky Tříkrálové sbírky jsou
k dispozici na webových stránkách Charity Č: Těšín
http://ceskytesin.caritas.cz/trikralovasbirka/vysledky-trikralove-sbirky/

Informace k úhradě místních poplatků
Připomínáme občanům, že poplatek ze psů
za rok 2017 a poplatek za komunální
odpad za 1. pololetí 2017 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
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.
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!
Rozpis svozu odpadů v platné podobě je
v závěsném kalendáři na rok 2017

Z důvodu častých dotazů, jak správně třídit
odpad, přikládáme stručný návod k třídění viz
příloha.

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

www.tranovice.cz
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TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ŽLUTÉ PYTLE – ŽLUTÉ KONTEJNÉRY (ZVONY)
Patří sem:
- fólie, mikrotenové sáčky, plastové tašky, PET láhve pořádně sešlápnuté,
různé obaly od pracích prostředků, obaly od čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků. Dále sem patří balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků apod.
- do žlutých pytlů je možné odkládat drobný kovový odpad typu víčka od láhví,
víčka od malých plechovek, plechovky od piva, ryb, gulášů, apod.
- polystyrén v menších kusech
Do žlutých pytlů nevhazujeme mastné obaly od jídla, tuby od zubní pasty, obaly od
žíravin, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, novodurové trubky apod.
MODRÉ PYTLE – MODRÉ KONTEJNÉRY (ZVONY)
Patří sem:
- například časopisy, noviny, letáky, lepenka, knihy, papírové obaly, obálky
s fóliovými okýnky, kancelářský papír se sponkami. Bublinkové obálky
vhazujeme bez fólie.
- do modrých pytlů lze odkládat krabice od mléka, džusů, mléčných výrobků,
vína pod. Před vhozením je pořádně sešlápnout!
Do modrých pytlů nevhazujeme obaly od vajíček, trubičky od toaletního papíru apod.
Tyto jsou již několikrát recyklované.
BIO ODPAD
Každá domácnost měla možnost si vyzvednout kompostéry, do kterých patří:
- slupky od ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, použité kávové a čajové pytlíky,
skořápky z vajíček a ořechů, ubrousky, zbytky pečiva, zbytky vařených jídel,
zemina z květináčů, plevel, listí, větvičky, posekaná tráva, stará zemina pod.
Větší množství odpadů ze zahrad (posekaná tráva, větve) je možné odvézt do
sběrného dvora v Třanovicích.
ZELENÉ KONTEJNERY – ZVONY
Patří sem jakékoliv sklo, například láhve od alkoholických a nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád apod., tabulové sklo z oken.
Nepatří sem výrobky z keramiky a porcelánu, autosklo, zrcadla, zlacená a
pokovovaná skla, drátované sklo apod.

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

www.tranovice.cz

