Příloha ke zpravodaji č. 6
Všem
občanům
Třanovic
přejeme
příjemné,
ničím
nerušené prožití vánočních
svátků,
pevné
zdraví
a
požehnaný rok 2017.
vedení a zaměstnanci obce
Co se děje v Třanovicích
Nové oplocení u školy
V měsíci srpnu došlo k likvidaci starého oplocení
u MŠ a ZŠ v Třanovicích, úpravě a výměně
vadných sloupků, bylo instalováno nové oplocení
okolo celé budovy, byla demontovaná stará
vjezdová brána a instalována nová vjezdová
brána. Dále došlo k demontáži staré branky a
instalaci nové vchodové branky.
Projekt byl finančně podpořen z grantového
programu Net4Gas s.r.o.
Zahrada u SEN Centra
V 2. polovině roku probíhaly práce na studii
úpravy zahrady u SEN centra a to úpravy zeleně,
vybudování parkových chodníčků s posezením,
zřízení altánu a záhonů. Návrh byl diskutován a
spolutvořen s uživateli, menší část byla již
zrealizována.
Projekt byl finančně podpořen z grantového
programu RWE GasStorage s.r.o.

Věnujte, prosím, pozornost této změně
– otevírací doby v Místní knihovně
v Třanovicích:

19.12.2016 Po
21.12.2016 St
23.12.2016 Pá
26.12.2016 Po
28.12.2016 St
30.12.2016 Pá
2.1.2017 Po
4.1. 2017 St

14,00 – 17,00
12,00 – 17,00
zavřeno
zavřeno, státní svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno
12,00 – 17,00

Po dobu nemocenské bude knihovna
v pondělky otevřena pouze odpoledne od
14.00 – 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás!

Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Vážení občané,
na
základě
výzvy
Moravskoslezského kraje, odbor
životního
prostředí
a
zemědělství informujeme o možnostech řešení
enormního výskytu napadení dřevin jmelím.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny,
který způsobuje usychání a umírání stromů
nacházejících se v zahradách, v parcích, podél
komunikací,
ale
také
na
významných
stromořadích, alejích či památných stromech.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného
napadení dřevin jmelím se obracíme na
vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt
jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření
pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
- Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt
jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit
dalšímu šíření
- Odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí
(vylamováním se nezabrání jeho dalšímu
šíření)
- Podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením
draslíkem
- V případě napadení více než 50% objemu
koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud
nejde o významné stromy (aleje, solitéry
v parku …), tyto přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se
postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Děkujeme
VYHNĚTE SE POKUTÁM
revize kotlů na tuhá paliva
Na konci letošního roku musí
každý spalovací zdroj na tuhá
paliva o příkonu 10-300kW
napojený na radiátory projít
kontrolu technického stavu a provozu (revizí)
dle zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012).
Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou
napojené na radiátory a s tepelným příkonem
od 10kW výše. Revize by měla proběhnout
každé dva roky.
Cílem povinných revizí domácích topenišť je
plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného
provozu a bezpečnosti kotlů v každé
domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém

stavu, správně provozovaný a spalující
výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší
méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své
okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které
nejsou provozovány v souladu s podmínkami
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší
vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší
množství
prachu
a
rakovinotvorného
benzo(a)pyrenu.
Od 1.ledna 2017 si budou moci úřady obcí
s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o
revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká
domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun.
Více informací se můžete dozvědět na
www.mzp.cz.
Dne 20. prosince 2016
v 17.00 hod. se v zasedací
místnosti OÚ uskuteční
13. zasedání zastupitelstva
obce Třanovice, na které vás srdečně zveme.
Program zasedání:
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Různé, diskuse
Otevírací doba OÚ Třanovice o Vánocích:
v období od 27.12.2016 do
30.12.2016 bude OÚ uzavřen
Během prosince vám budou domů doručeny
kalendáře, ve kterých jako vždy najdete
harmonogram odvozu odpadu, tradiční
kulturní a společenské akce apod. Jeden
kalendář připadá na jedno číslo popisné
domu.----------------------

V třanovickém
evangelickém
kostele se dne
18.12.2016 v 17:00
bude konat oblíbený
„Večer svátečních
melodií“.
26.11.2016 se konala akce
Rozsvěcení vánočního stromu v
Třanovicích.
Děkujeme
za
vystoupení dětí ze ZŠ Třanovice a
mládeži ze skupiny PZKO
Třanovice.
Účinkující
svým
vystoupením přivodili nádhernou
adventní atmosféru. Mohli jsme
si společně zazpívat pár koled a komu bylo
zima, byl připraven i horký čaj.
Díky hojné účasti bychom tuto akci chtěli
pořádat i v příštím roce.
Za nádhernou jedličku, která nyní zdobí naši
vesničku, bychom chtěli srdečně poděkovat
panu Ing. Hlawiczkovi z Horního Žukova, který
strom daroval.
Poděkování
Smrček i ta borovice září v ZŠ Třanovice.
Andulka i Janeček teď okouzleně zírá, na
vánoční stromeček Chlumského Lubomíra.
ZŠ Třanovice děkuje Ing. Lubomíru
Chlumskému za darování dvou krásných
vánočních stromků.

