Příloha ke zpravodaji č. 2
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za komunální odpad za 1. pololetí
2017 a psa za rok 2017, aby tak učinili v co
nejkratší době. Splatnost poplatku byla do
31. března 2017.
Poplatek za odpad činí 416,-Kč/osoba/rok,
tj. 208,-Kč za pololetí na osobu.
Poplatek za psa činí 50,-Kč/rok.

POZVÁNÍ NA OČKOVÁNÍ PSŮ
Oznamujeme chovatelům psů, že
v pátek 12. května 2017
veterinární lékař MVDr. Petr Danys
provede vakcinaci psů proti vzteklině
(povinná u zvířat starších 3 měsíců) a
vakcinaci kombinace (dobrovolná, chrání
před psinkou, infekční hepatitidou,
parvovirózou, parainfluenzou a
leptospirou) na následujících svodných
místech:
- u obecního úřadu 8,00 hod.
- u p. Labudy
8,45 hod.
- na Dolině
9,15 hod.
- u p. Pavery
9,45 hod.
- Cymbálek
10,15 hod.
- Vyrubaná
10,30 hod.
Každý pes musí být opatřen náhubkem a
předveden v doprovodu dospělé
osoby. Očkovací průkaz
doneste s sebou.
Náklady chovatele na
vakcinaci proti vzteklině jsou 100,-Kč, na
vakcinaci kombinace 250, -Kč. Na místě si
mohou chovatelé vyzvednout nový
očkovací průkaz.

Stavební ruch v obci
1. Pokračuje realizace akce v rámci
pozemkových úprav a to přeložka sítí,
výstavba odvodňovacího příkopu a
oprava místní komunikace na Kempě.
2. Byla zahájena rekonstrukce vodovodní
sítě v části Vyrubaná a Fifejdy.
Následně bude pokračovat nové
napojení na přivaděč. Dále výstavba
nové části vedení podél polní cesty od
rybníku v centru a úprava uzlu
v centru za obchodem.

3. V závěrečné fázi přípravy je výstavba
chodníku podél komunikace II/474 od
křižovatky po zastávku u Labudy.
Předpokládané zahájení stavby je v
termínu srpen – září tohoto roku.
4. Budou pokračovat úpravy plochy před
katolickým kostelem.
5. V závěrečné fázi je řešení povolení
k realizaci řešení bezpečnosti na silnici
I/68 v části Vyrubaná. Po získání
povolení nastane fáze realizace a
především půjde o získání finančních
prostředků.
OPISY STAVŮ VODOMĚRŮ
Ve dnech 2. - 12. května 2017 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.

Slavnostní vítání nových občánků
se bude konat dne
14. května 2017 ve 14:00 hod
ve společenské místnosti
obecního úřadu.
Pozvánky k účasti pro rodiče
s děťátkem budou včas doručeny.

Srdečně Vás zveme na
7. ročník kulturní a společenské akce
MAJ FEST,
která se uskuteční dne

20. května 2017
v prostorách OÚ Třanovice. Odpolední
program zahájí děti ZŠ Třanovice se svým
divadelním představením v sále OÚ.
Bližší informace na:
http://sdruzeni-slunce.cz/maj-fest/
Organizátorem festivalu MAJ Fest je Sdružení
slunce a sbor SCEAV Třanovice za podpory
obce Třanovice
Fotbalový kemp v Třanovicích
O letních prázdninách v termínu

Výzva
Naše výjezdová jednotka
sboru dobrovolných hasičů by ráda
rozšířila své řady a přivítala mezi sebe
nové členy z řad širší veřejnosti obce
Třanovice.
Je ti alespoň 17 let, máš chuť se něčemu
novému naučit nebo myslíš, že máš co
nabídnout a chceš pomáhat druhým? Staň se
DOBROVOLNÝM HASIČEM OBCE.
V letošním roce proběhne odborná příprava
nových hasičů pod vedením velitele jednotky.
Zájemci hlaste se na email:
radekgociek@seznam.cz
nejpozději do konce dubna 2017.
Radek Gociek, velitel jednotky JSDH Třanovice

od 31.7. do 4.8.2017
bude probíhat v Třanovicích
příměstský fotbalový kemp.
Zveme všechny fotbalisty i
fotbalistky ve věku 6-10 let.
Více informací bude od
dubna na stránkách
www.fotbalovykrouzektranovice.estranky.cz,
kde bude také možno děti přihlásit.
Na všechny se těší trenéři fotbalového
kroužku v Třanovicích.

Farní sbor SCEAV, a.s.
v Třanovicích zve na

letní tábor dětí ve věku
6-12 let

Informace
Pokud si přejete, aby vám poštovní zásilky
chodily na Českou poštu v Třanovicích,
uvádějte prosím poštovní směrovací číslo

739 93 Třanovice
Toto PSČ je stále aktuální a platné.
Srdečně děkujeme společnosti
innogy Gas Storage s.r.o. za finanční podporu
ve výši 200.000,- Kč na nákup nového
konvektomatu do školní jídelny ZŠ a MŠ
Třanovice.

Kotlíkové dotace

NA INDIÁNSKÉ STEZCE

13.-18.8.2017
Podmínky přihlášení do 30.6.2017:
- Řádně vyplněná přihláška (v případě zájmu
zašle p. Wewiórková na email)

- Lékařský posudek o zdrav. způsobilosti
- Záloha v minimální výši 500,- Kč
Předat p. U. Klusové
Cena tábora:
1 700,- Kč / 1 dítě
3 000,- Kč / 2 děti
4 500,- Kč / 3 děti
6 000,- Kč / 4 děti
Místo: TZ Myšinec, Budišovice
Bližší informace: 776 096 338 J.Wewiórková

Vzhledem k pozitivním ohlasům občanů bude
Moravskoslezský kraj podávat projekt na další
kolo kotlíkových dotací na výměnu starých
zdrojů vytápění domácností za nové,
ekologičtější.
Vyhlášení výzvy pro občany se předpokládá
na konci června s příjmem žádostí na začátku
září tohoto roku.
Aktuální informace budou zveřejněny na
webových stránkách obce a na světelných
panelech.

Krásné prožití velikonočních svátků přeje
kolektiv obce Třanovice

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

www.tranovice.cz

