Příloha ke zpravodaji č. 3
8. května 2016 se uskutečnilo tradiční „Vítání
občánků“. Letos přibylo v obci 7 nových
občánků a na slavnostním uvítání bylo všech 7
děti: CAPKOVÁ MARTINA, FOUSEK ALEX
SILVESTR, KALETA ALEX, KALETOVÁ PATRICIE,
KUČERA JONÁŠ, RUSNOK JAKUB a TOMAN
MAREK.

Místní knihovna Třanovice
prázdninová otevírací doba:
PO: 12.00 - 17.00
ST: 12.00 - 17.00
PÁ: 8.00 - 14.00
tranknihovna@centrum.cz
tel. č.: 777 694 483
upozornění: z důvodu čerpání dovolené paní
knihovnice bude Třanovická knihovna ve dnech
od 17.8.2016 do 2.9.2016 uzavřena.

Upozornění!
Žádáme všechny, kteří se rádi
prochází
po
naučných
stezkách a v lesoparku, aby
uklízeli exkrementy po svých
psích kamarádech, udržovali pořádek a
odpadky vyhazovali do odpadkových košů.
Povinnost uklidit po svém psovi na veřejných
prostranstvích má jednoznačně jeho majitel
nebo osoba, která psa doprovází. V případě,
že tak nečiní, dopouští se přestupku.

PRO SPOKOJENOST VŠECH PROSÍM
UKLÍZEJTE PO SVÉM PSOVI A UDRŽUJTE
POŘÁDEK! DĚKUJEME

Dne 11. června 2016 se
uskuteční Den
otevřených dveří
Komunitního centra a
dětský den
(Radovánky) v Třanovicích.
AKCE
VYPUKNE
VE
13:00 HOD
SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍM NA OÚ.
Můžeme se těšit na vystoupení dětí MŠ a ZŠ
Třanovice, hudební miniškoly, dětí z polské
školy Hnojník.
Na děti čeká spousta her, soutěží a
rozmanitých atrakcí. Na závěr nás čeká
vystoupení
Třanovického
ochotnického
divadelního spolku s komedií J.Wericha a
J.Voskovce s názvem Nebe na zemi.
Můžete se těšit rovněž na bohaté občerstvení,
které budou zajišťovat spolky a sdružení naší
obce.
Program:
13:00 – 14:30 slavnostní zahájení, vystoupení
dětí místní školy, hudební miniškoly, dětí
z polské školy, prohlídka nových prostor OÚ,
v případě zájmu procházka po lesoparku a po
naučných stezkách
15:00-18:30 vystoupení dětí, hry, soutěže,
skákací hrad, pohádkový les, překvapení
19:00 – 21:00 Třanovické ochotnické divadlo
hra NEBE NA ZEMI
21:00 – 23:00 volná zábava
Chtěli bychom společně s Vámi strávit skvělý
den, tak neváhejte a určitě přijďte! Všechny
srdečně zveme a těšíme se na Vás!

Rytířské léto
prázdninový program v
knihovně
KDY?: 18.-22.7. 2016
KDE?: v knihovně a okolí
V KOLIK?: od 8.30-11.30 hod
CENA?: 100,- Kč

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

www.tranovice.cz

Program: Čtení dobrodružných příběhů o
rytířích, kreativní tvoření, stavění papírových
hradů, soutěže uvnitř i venku, luštění křížovek
a hlavolamů, rytířské souboje a získávání
rytířských stuh a další zajímavosti ze
středověku.

velkým zájmem obyvatel. Zapojilo se 279
respondentů, což odpovídá návratnosti
(téměř) 32 %. Obvyklá míra návratnosti v
podobně složitých šetřeních přitom zpravidla
dosahuje 10–15 %.

Přihlásit své dítě můžete do pátku 24.6.2016
osobně v knihovně. Přihláška bude brána na
vědomí zároveň se zaplacením příspěvku.
Příspěvek se v případě neúčasti dítěte
nevrací.
Své případné dotazy volejte na
tel.č. 777 694 483 (Lilie Tyrlíková) nebo pište
na e-mail: tranknihovna@centrum.cz
Přihlásit se může max. 20 dětí.

tranovice.cz/modul_dokument/prilohy/22008.
pdf

Byl zahájen NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE. Návrh je
vystaven
k veřejnému
nahlédnutí
od
1.6.-30.6.2016 v tištěné podobě na OÚ
Třanovice, na MM Frýdek-Místek, odbor
územního rozvoje a stavebního řádu nebo na
internetové adrese www.tranovice.cz pod
odkazem Úřední deska.

Jan Tomiczek, starosta obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření najdete:

Vaše názory a podněty, které jste v
dotazníkovém šetření uvedli, budou využity při
přípravě strategického plánu obce na roky
2017 a dále. Velmi si vážím ocenění naší
dosavadní práce, které jste v dotazníkovém
šetření vyjádřili.
Jménem zastupitelstva obce Vám moc děkuji
za pomoc

Co se děje v obci:

Již tento pátek

10.6.2016 se koná
od 18:00 hod
NOC KOSTELŮ v
evangelickém kostele Farního sboru SCEAV
Třanovice.
Program:
18:00-18:15 h ZAHÁJENÍ
18:15-19:00 h koncert ženského KVINTETU
19:00-20:00 h prezentace – střípky a
zkušenosti z návštěvy v JIŽNÍ KOREJI
20:00-20:30 h OBČERSTVENÍ
20:30 – 22:00 h písničkář PAVEL HELAN
Přijďte a prožijte s námi NOC KOSTELŮ
2016.
Srdečně zve SCEAV Třanovice

Vážení spoluobčané,
dotazníkové šetření, které v
Třanovicích probíhalo v březnu a
dubnu tohoto roku, se setkalo s

Komunitní centrum stavba I. – přístavba
jeviště a zázemí (investor Obec Třanovice)
V první polovině května proběhla kolaudace
této stavby. Náklady stavby činí 16,5 mil. Kč.
Obec na tuto stavbu získala dotaci z ROP
Moravskoslezsko ve výši 12,4 mil. Kč.
Rozhodnutí o realizaci této stavby nebylo
jednoduché, neboť nebylo jasné zda vůbec
bude nějaká dotace a ani v jaké výši. Informaci
o příslibu dotace obec obdržela v době, kdy již
byla většina stavby zrealizována. Riskantní
rozhodnutí zastupitelstva v březnu 2015, za
což chci celému zastupitelstvu poděkovat,
nakonec přineslo užitek.
Řešení bezpečnosti na I/68 – Vyrubaná
(investor Obec Třanovice)
Tento projekt je v řízení (probíhá proces, kdy
se k návrhu vyjadřují dotčené orgány). Bude

Příloha ke zpravodaji č. 3
následovat
zapracování
případných
připomínek a požadavků. Předpokládáme, že
proces bude v měsíci červenci ukončen a bude
pokračovat další etapa tj. prováděcí projekt a
pak realizace.
Oprava stupně (splavu) na Stonávce naproti
obchodu (investor Povodí Odry)
V měsíci květnu byla ukončena oprava stupně,
určitě i tento pěkný prvek zapadá do mozaiky
úprav vzhledu naší obce. Poděkování patří
zejména investorovi za realizaci této opravy.

Předmětem těchto společných zařízení je
úprava místní komunikace na Kempu,
výstavba odváděcího příkopu dešťových vod a
rozšíření biokoridoru. Realizace stavby by
rovněž měla být zahájena v druhé polovině
tohoto roku a měla by trvat do konce června
příštího roku.
Výstavba chodníku podél II/474 křižovatka –
zastávka U Labudy (investor Obec Třanovice)
Obec opakovaně podala žádost o dotaci na
výstavbu tohoto chodníku, tentokráte do dvou
dotačních programů. Doufáme, že alespoň
v jednom budeme úspěšní.
Chodník (stezka) zastávka Zadky – zastávka
Pavera (investor Obec Třanovice)
V současné době je vypracována studie a bude
probíhat průzkum, zda je reálné získat a za
jakých podmínek na takto navrženou trasu
souhlasy od vlastníků pozemků a dotčených
institucí.

Rekonstrukce a doplnění vodovodního řádu
(Investor MF ČR spolu s MPO ČR a Obcí
Třanovice)
V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele. Zahájení stavby se předpokládá
v druhé polovině tohoto roku. Dojde k výměně
části starého a nevyhovujícího ocelového
potrubí, zhotovení nového připojovacího
místa na přivaděč SMVaK a vybudování nové
části hlavního řádu.
Parkoviště před obchodem (investor Obec
Třanovice)
V brzké době budou zahájeny práce na úpravě
povrchu parkoviště (parkovací plochy dlažba,
střed asfaltový povrch). Realizace bude
probíhat za provozu s postupným částečným
omezením parkování. Věříme, že návštěvníci
prodejny budou mít pro toto omezení
pochopení.
Druhá etapa realizace společných zařízení
Pozemkových úprav (investor Pozemkový
úřad)

Aktuální informace o dění
v naší obci sledujte na adrese
www.tranovice.cz
MUZEUM JIŘÍHO TŘANOVSKÉHO

otevírací hodiny:
1. neděle v měsíci - od 10 - 11hod
2.a 4. čtvrtek v měsíci od 16 - 17hod
vstup zdarma, větší skupiny hlásit předem na
tel. 776 414 103

Přejeme krásné prožití léta a dětem
skvěle strávené prázdniny

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

www.tranovice.cz

