Příloha ke zpravodaji č. 2
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za komunální odpad za 1. pololetí
2018 a psa za rok 2018, aby tak učinili v co
nejkratší době. Splatnost poplatku byla do
31. března 2018.
Poplatek za odpad činí 416,-Kč/osoba/rok,
tj. 208,-Kč za pololetí na osobu.
Poplatek za psa činí 50,-Kč/rok.

Přijměte pozvání na koncert

TŘANOVICKÉHO
DECHOVÉHO ORCHESTRU,
který se bude konat

13.5.2018 od 16.00 hod
v prostorách Komunitního centra.
Těšíme se na setkání.

OPISY STAVŮ VODOMĚRŮ
Ve dnech 2. - 11. května 2018 budou pověření
pracovníci společnosti Třanovice služby, o.p.s.
provádět opisy stavů 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

13. května 2018 ve 14:00 hod
ve společenské místnosti obecního
úřadu.
Pozvánky k účasti pro rodiče s děťátkem
budou včas doručeny.

Zveme Vás na 8. ročník kulturní a společenské
akce

MAJ FEST,
která se uskuteční dne
19.května 2018
v prostorách OÚ Třanovice v čase
15:30-21:30h.
Jak se již stalo tradicí, odpolední program
zahájí děti ZŠ a MŠ Třanovice se svým
divadelním a hudebním představením v sále
OÚ.
Následovat bude koncert kapely velmi
talentovaných muzikantů NOEMIRACLES
z Třince v čele s fenomenální zpěvačkou
Noemi Macura na venkovním podiu za OÚ (od
16:30h) a pro další koncertní blok bude od
18:30h
podium
patřit
zpěvákům
a
hudebníkům z projektu TĚŠÍN ZPÍVÁ GOSPEL –
tento velmi zajímavý hudební projekt čítá cca
40 amatérských nadšenců, kteří se již třetím
rokem
scházejí
a
připravují
sérii
předvánočních koncertů.
Vrcholem
programu
bude
divadelní
představení ochotnického spolku TROKY
tvořeného zaměstnanci ZŠ a rodiči, který ve
veřejné
premiéře
představí
brilantní
ztřeštěnou komedii Habaďůra alias Nájemníci
pana Swana – v sále OÚ od 19:30h.
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://sdruzenislunce.cz/maj-fest/
Organizátorem festivalu MAJ Fest je Sdružení
slunce a sbor SCEAV Třanovice za podpory
obce Třanovice
Hasiči na HBZS Ostrava
V únoru se členové výjezdové jednotky
zúčastnili návštěvy na Hlavní báňské
záchranné stanici v Ostravě. Hasiči se
seznámili s prací Báňských záchranářů, která je
v mnoha případech shodná s prací hasičů.
Vyzkoušeli si cvičný polygon určený k nácviku
záchranných prací ve snížených a zavalených
prostorech, ve kterých je možné nasimulovat
zakouřenost s nulovou viditelností, až 100%

vlhkost vzduchu a vysokou teplotu. Následně
si chlapi prohlédli strojní vybavení se
zaměřením
pro
zdravotní,
hasební,
vyprošťovací a lezeckou práci. Po prohlídce
výjezdových vozidel lékařů a záchranářů
proběhlo společné foto a návrat zpět na
základnu do Třanovic.
R. Gociek

konce prázdnin. Projekt je podpořen
z dotačního projektu IROP.
Další změny se také dočká naše škola, kdy
v rámci projektu ZŠ a MŠ Třanovice – rozšíření
kapacity dojde k přístavbě školní jídelny,
kuchyně, vzniknou nové půdní prostory, ve
kterých bude družina a tím se uvolní další třídy
a nová učebna. Probíhá výběrové řízení na
dodavatele a práce budou započaty zřejmě již
během května. Projekt je podpořen z
dotačního programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Na 18. zasedání Zastupitelstva Obce
Třanovice bylo schváleno vydání Změny

č. 1 Územního plánu Třanovice

Klub Seniorů Třanovice
zve na zájezd dne

2 7. č e r v n a 2 0 1 8
na Slezskoostravský hrad a
Landek Park Ostrava
Odjezd je naplánován v 7,45 hod
z autobusového stanoviště v Třanovicích.
Zájemci se můžou hlásit na OÚ
na tel. 558 696 161 u p. Grygové, kde budou
podány bližší informace.

Probíhající změny v obci
Byla započata výstavba Chodníku podél silnice
II/474 směr Labuda, kdy 1.část prací bude
dokončena v prázdninových měsících a 2. část
výstavby
do
konce
letošního
roku.
Omlouváme se za dopravní komplikace
způsobené výstavbou a děkujeme za vaši
trpělivost při dopravních omezeních.
Projekt je podpořen z dotačního projektu IROP
a Moravskoslezského kraje.
Dále budou probíhat stavební práce v rámci
projektu Bezpečnostní opatření na Vyrubané,
kdy již proběhlo výběrové řízení na
dodavatele. Práce by měly být dokončeny do

formou
Opatření
obecné
povahy
č. 1/2018 a úplného znění Územního
plánu Třanovice po změně č. 1.
Opatření
obecné
povahy
včetně
odůvodnění bude zveřejněno způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
na
internetových stránkách Obce Třanovice
(www.tranovice.cz).

SCEAV Třanovice srdečně zve na

NOC KOSTELŮ 2018,
která se koná

25. května 2018 od 18.00 hod
v evangelickém kostele Farního sboru
SCEAV Třanovice.
Noc kostelů je každoroční akce pořádaná nejen
v ČR, ale i v jiných Evropských městech. Od
odpoledních až do pozdních večerních hodin bude
většina kostelů v republice, ale i mimo ni, otevřena
pro širokou veřejnost.
Každý kostel má vlastní program, který bude
zveřejněn na internetu a v informačních
brožurkách. Je možnost seznámit se s historií
kostela, či podívat se na místa, která běžně k vidění
nejsou. Téměř každý kostel pak nabízí koncert
nebo představení vlastního sboru.
Samozřejmostí je i možnost promluvit s duchovním
správcem daného sboru. Je to i příležitost zeptat se
na cokoliv, co Vás ohledně křesťanství zajímá.

Proto přijďte a prožijte s námi
NOC KOSTELŮ 2018.
Srdečně zve SCEAV Třanovice

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

www.tranovice.cz

