Příloha ke zpravodaji č. 2
Připravovaný projekt
Obec Třanovice se postupně snaží řešit
bezpečnost chodců na komunikacích. Jedním
z takových připravených projektů je výstavba
chodníku
podél
silnice
II/474
v Třanovicích tj. od křižovatky směr
zastávka Labuda. Doufáme, že se nám
brzy podaří uspět s žádostí o dataci na
jeho realizaci.

Na základě naléhavé výzvy
Moravskoslezského kraje bychom
Vás chtěli upozornit na zvýšený
počet případů otravy kysličníkem
uhelnatým z lokálních topidel a
ohřívačů vody, který má za
následek úmrtí.
Oxid
uhelnatý (CO)
je
bezbarvý,
nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch
a vůči lidskému organismu je vysoce toxický.
Karma při ohřevu vody spaluje kyslík, který si
nasává z místnosti. Zároveň se z nedokonale
spáleného plynu uvolňuje kysličník uhelnatý, který
se váže do krevního barviva člověka a zabírá tam
místo kyslíku, který postupně vytlačuje. Člověk
zmalátní, syčí mu v uších, buší mu srdce, může
usnout nebo omdlít, zvracet, může ho bolet hlava.
Při delším pobytu v místnosti nastává bezvědomí,
zástava oběhu a smrt. Zimní počasí riziko násobí,
protože ze špatně odvedeného kouřovodu se navíc
spaliny mohou inverzí částečně vracet zpět do
bytu. Otrava přichází jak po dlouhodobém
vystavení jedu, tak po krátkodobém pobytu ve
„vysáté“ místnosti.
Návod k prevenci otravy oxidem uhelnatým
 zajistěte kontrolu a servis topného systému, karmy
a jiných systémů na tuhá, tekutá či plynná paliva
oprávněnou osobou 1x ročně
 instalujte detektor oxidu uhelnatého v domácnosti
a vyměňujte baterie 2x ročně při změně letního a
zimního času
 pokud zazní alarm detektoru, urychleně opusťte
obytné prostory a zavolejte 112
 při podezření na otravu (bolesti hlavy, závratě,
nevolnost) okamžitě vyhledejte odbornou
lékařskou pomoc
 nepoužívejte dieselový agregát, gril na dřevěné
uhlí, troubu, kempingový vařič nebo jiné podobné
zařízení uvnitř domu nebo bytu
 nenechávejte běžet motor auta uvnitř garáže ani
při otevřených vratech

 nespalujte nic v kamnech ani krbu, pokud není
zajištěn odvod spalin komínem
 nevytápějte dům nebo byt plynovou troubou
Nezanedbávejte proto pravidelné kontroly
spotřebičů, revize komínů, dejte si pozor na
neodborné opravy spotřebičů a zateplování
budov. Je možno si rovněž zakoupit účinný
detektor úniku CO, který včas varuje před
nebezpečím otravy smrtícím plynem.
Prosím nepodceňujme tuto zákeřnou otravu!
Dbejte o bezpečnost svou a svých blízkých!
Děkujeme
Od 21.3.2016 do 15.4.2016
probíhá v Místní knihovně v
Třanovicích
prodejní výstava obrazů
MONIKY OCIEPKOVÉ
Obrazy jsou malované pomocí
sprayů. Všechny srdečně zveme.

Žádáme občany, kteří dosud
neuhradili poplatek za komunální
odpad za 1. pololetí 2016 a psa za
rok 2016, aby tak učinili v co
nejkratší
době.
Splatnost
poplatku byla do 31. března
2016.
Poplatek za odpad činí 416,-Kč/osoba/rok, tj.
208,-Kč za pololetí na osobu.
Poplatek za psa činí 50,-Kč/rok.
V pátek 15. dubna 2016 bude v obci
zajištěno očkování psů (starších 3
měsíce).
8,00 u obecního úřadu
8,45 u p. Labudy
9,15 na Dolině
9,45 u p. Pavery
10,15 na Cymbálku
10,30 na Vyrubané
Pes musí být opatřen náhubkem a
v doprovodu dospělé osoby, vakcínu v ceně
100,- Kč hradí majitel psa.
Srdečně Vás zveme na 6.
ročník
kulturní
a
společenské akce MAJ
FEST, která se uskuteční
dne
21.5.2016
v prostorách OÚ Třanovice
v čase 15-22h. Jak se již
stalo tradicí, odpolední program zahájí děti ZŠ
Třanovice se svým divadelním představením
v sále OÚ.

Následovat
budou
koncerty
lokálních
hudebních kapel – RESET (pop-rock,
Třanovice) a SVĚTLO (pop-rock, Havířov) na
novém venkovním podiu za OÚ a poslední
koncertní blok bude patřit známé folkové
písničkářce Evě Henychové, která v dětství
hrála a zpívala v televizním seriálu My holky
z Městečka. Vrcholem programu bude
divadelní představení ochotnického spolku
tvořeného zaměstnanci ZŠ a rodiči, který
představí muzikálovou komedii J.Wericha &
J.Voskovce - Nebe na zemi.
Přijďte se pobavit, popovídat si s přáteli či
sousedy a užít si toto sobotní odpoledne
v dobré společnosti a u zajímavého programu.
Akce je připravována pro všechny – děti,
mládež, rodiče i seniory – vstup zdarma. Pro
všechny návštěvníky bude připraveno bohaté
občerstvení, různorodé atrakce, hry a soutěže
pro děti. Bližší informace na:
http://sdruzeni-slunce.cz/maj-fest/
Organizátorem festivalu MAJ Fest je Sdružení
slunce a sbor SCEAV Třanovice za podpory
obce Třanovice
OPISY STAVŮ VODOMĚRŮ
Ve dnech 2. - 11. května 2016 budou

pověření pracovníci společnosti
Třanovice služby, o.p.s. provádět
opisy stavu domovních vodoměrů
spojené s fyzickou kontrolou jejich umístění a
stavu neporušitelnosti plomb. Žádáme
příslušné odběratelé vody z vodovodního řádu
obce Třanovice (týká se občanů obce
Třanovice a částečně obcí Hnojník, Střítež a
Dolní Domaslavice), aby ve výše uvedeném
termínu umožnili přístup k domovním
vodoměrům a umožnili tak bezproblémový
opis stavu svých vodoměrů. Zároveň
upozorňujeme, že vodoměry mají být lehce
přístupné a umístěné v suchém prostředí.
Úhradu vodného a stočného na základě
doručené faktury bude možno provést v
kanceláři společnosti Třanovice služby, o.p.s.,
složenkou na poště nebo bankovním
převodem.
Ing. Petr Krzywoń, Třanovice služby, o.p.s.
SEN Centrum Třanovice
DENNÍ STACIONÁŘ
Denní stacionář zahájí své služby pro nové
uživatelé od května 2016
Zájemci se můžou hlásit na:
 obecním úřadě u p. Grygové 558 696 161
 nebo u p. Sniegoňová tel: 737 212 774



nebo u p. Sabelová tel: 739 680 159
eden.tranovice@slezskadiakonie.cz
Tímto Vás srdečně zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
dne 2.5.2016 od 10:00 – 16:00 hod
viz přiložený leták

Dotazníkové šetření
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s nabídkou aktivně se
zúčastnit rozhodování o dalším směřování obce.
Chcete-li nám pomoci, prosíme o vyplnění
dotazníku, který je anonymní a naleznete ho
zde: http://goo.gl/forms/KrSPdcQhzT
Dotazníky je možno si vyzvednou na obecním
úřadě, v místní škole, na poště a odevzdat je
můžete rovněž na uvedených místech.
Je možno se ještě přihlásit do PRACOVNÍ
SKUPINY STRATEGIE OBCE. Budeme rádi, když
se přípravy aktivně zúčastníte. Kdo by byl
ochoten a měl zájem, prosím hlaste se co
nejdříve na obecním úřadě u p. Grygové.
Jménem zastupitelstva Vám děkujeme.
Oznámení o zahájení geodetických prací
Tímto o z n a m u j e m e, že v období od
11.4.2016 do 15.12.2016 budou prováděny
zaměstnanci zeměměřického úřadu ve
veřejném zájmu měřické a stabilizační práce
v základním bodovém poli na území naší obce
podle ustanovení zákona č. 200/1994 Sb.
Internetové stránky obce
Obec Třanovice má nový
vzhled své internetové
stránky
na
adrese
www.tranovice.cz, kde jsou uveřejňovány
veškeré aktuality a informace týkající se obce,
připravovaných akcí, různé pozvánky a důležité
oznámení pro občany naší obce.

Slavnostní vítání
nových občánků
naší obce se bude
konat dne
8.5.2016 ve 14:00
hod ve společenské místnosti obecního
úřadu. Pozvánky k účasti pro rodiče
s děťátkem budou včas doručeny.

Co je ProChrist?
Pro Christ jsou programy pro
všechny, kteří hledají
a touží najít pravý smysl svého
života. Mnozí pochopili, že smysl
života se nedá koupit. Ten, kdo si
třeba zdůvodňuje smysl svého života svým
pracovním výkonem, se dostává do slepé uličky,
protože si zamiluje smysl se svou užitečností. Stroj,
který však už nepodává užitečný výkon, se
sešrotuje. Lidé, kteří sebe sama hodnotí především
dle své výkonnosti a užitečnosti, skončí dříve nebo
později na společenském „šrotišti“. Dnes však
mnohem rychleji než kdykoli dříve. Mnozí lidé se z
této smyčky chtějí dostat ven, ale nevědí jak.
Hledají proto odpovědi v „supermarketu“ různých
nabídek slibujících řešení, které však vedou opět do
slepé uličky.
Programy ProChrist nabízejí zamýšlení nad
životem a pomoc při hledání odpovědí na životně

důležité otázky a to formou rozhovorů a osobních
zkušeností lidí s vírou v Ježíše Krista v často
rozdílných životních situacích. Součástí programu je
vždy zamyšlení k danému tématu večera.
ProChrist jsou tedy evangelizační programy, které
existují od roku 1993. Doposud byly přenášeny
pomocí satelitu z konkrétního města v Německu do
více než 20 zemí Evropy a na více jak 1000 míst
v celé Evropě. Letos poprvé je možné tyto
ProChrist
programy
sledovat
přímo
prostřednictvím
internetu
a
to
online
na www.prochrist.cz. Více informací naleznete viz
níže na letáčku ProChrist.
Najděte si ve svých diářích ve dnech
10.4. – 14. 4. 2016 vždy od 18. hod volnou chvíli ke
sledování těchto programů. Věříme, že to bude pro
váš život jistě užitečný a ne ztracený čas! Tomáš
Tyrlík, pastor

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil
na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé
neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po
celé republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného
odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat
dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.

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

www.tranovice.cz

