Příloha ke zpravodaji č. 1
VODNÉ A STOČNÉ
S ohledem na náročné investice, které je
potřeba provést pro zajištění spolehlivého
fungování vodohospodářské infrastruktury a s
ohledem na plnění zákonných požadavků na
provozování vodovodů a kanalizací stanovilo
zastupitelstvo obce cenu vodného ve výši 32
Kč/m3 a cena stočného ve výši 25 Kč/m3.
Cena vody v obci byla naposledy měněna v r.
2014

převodem na bank. účet.
Výše poplatků
zůstává beze změny.
Doba splatnosti u obou poplatků je 31. březen.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V TŘANOVICÍCH

Občanům, kteří poskytli svou e-mailovou
adresu, budou zaslány podklady pro platbu za
komunální odpad mailem.
Všem, kteří se zapojili do systému třídění
odpadů, (tj. naplněné žluté pytle na plast a
modré pytle na papír polepují štítky) bude
sdělena aktuální výše poplatku po slevě
emailem.
Tradiční upozornění – pytle s tříděným
odpadem (papír, plasty) ke své popelnici
vystavte do 6.00 hod. ráno nebo den před
stanoveným termínem svozu. Předejdete tak
nedorozumění.
K odvozu vystavujte pouze naplněné pytle!

Malí koledníci v Třanovicích v roce
2019 vykoledovali 50.543,- Kč.
Kompletní výsledky Tříkrálové sbírky
jsou
k dispozici
na
webových
stránkách farnosti Hnojník
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní škola a mateřská škola Třanovice Vás
srdečně zve na „Den otevřených dveří“,
který se uskuteční dne 29. 3. 2019 od 14.00 do
18.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Třanovice
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Základní škola Třanovice srdečně zve děti a
jejich rodiče k zápisu do 1. ročníku, který se
uskuteční dne 3. 4. 2019 od 14.00 do 18.00
hod.
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ Třanovice a MŠ Horní Tošanovice Vás
srdečně zvou k zápisu, který se uskuteční dne
2. 5. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
(bližší informace k zápisům budou v příštím čísle)

INFORMACE K ÚHRADĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Připomínáme občanům, že poplatek ze psů za
rok 2019 a poplatek za komunální odpad za
1. pololetí 2019 mohou uhradit v hotovosti na
Obecním úřadě v Třanovicích, případně

pes: 50,-Kč (složenky u poplatku za psa
nebudou rozesílány)
odpady za 1. pololetí: 208,- Kč za osobu
poplatek za komunální odpad je možno
uhradit i bez zaslané složenky.

Rozpis svozu odpadů najdete v závěsném
kalendáři na rok 2019

Dne 27.12.2017 schválila Rada obce
Třanovice Pravidla k Motivačnímu a
evidenčnímu systému pro odpadové
hospodářství "MESOH".
Pravidla i ostatní přílohy a informace jsou
k dispozici na webových stránkách obce
v sekci ODPADY.
V roce 2018 se do programu zapojilo 62
domácností. Občané, kteří lepili štítky na pytle
(žluté, modré) se separovaným odpadem
budou mít v roce 2019 nižší poplatek za
odpady.
Chcete-li se rovněž do uvedeného systému
zapojit a získat slevu na poplatku za odpady, je
zapotřebí:
1. vyzvednout si na OÚ nalepovací štítky
s kódy (najdete zde i vaše přihlašovací
jméno a heslo)

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

www.tranovice.cz

2. přihlásit se na www.mojeodpadky.cz
3. na výše uvedené internetové adrese v
sekci Odpadový dotazník vyplnit a
uložit Odpadový dotazník a potvrdit
inventuru stanoviště
4. během roku 2019 odevzdat alespoň
jeden pytel se separovaným odpadem
(plast, papír) opatřený nalepovacím
štítkem s kódem a jednu nádobu se
směsným odpadem
Podle Pravidel MESOH budou jednotlivým
přihlášeným domácnostem přiděleny eko
body. Na základě získaných eko bodů bude
v následujícím roce snížen poplatek za
odvoz odpadu. Jeden eko bod má hodnotu
5,-Kč. Maximální možná sleva je 70%
z poplatku za svoz odpadů.
VEČER SVÁTEČNÍCH MELODII – 23. 12. 2018
Vážení spoluobčané, chtěl bych se
krátce ohlédnout za večerem svátečních
melodií. Na tomto ročníku jsem se mohl
podílet jako organizátor i moderátor.
Nejnáročnější bylo najít cíl, ke kterému
chceme tento večer směřovat, což se nám
nakonec s pomocí pana starosty povedlo.
Protože jsem pravidelný účastník
těchto setkání, měl jsem určitou teoretickou
představu o výši sbírky, kterou jsme chtěli i na
tomto ročníku uskutečnit a věnovat jí
spoluobčanům, kteří se starají o své blízké.
Částka 35.000,- Kč však překonala i moje
nejrůžovější představy. Za to chci poděkovat
všem, kteří přispěli jakoukoli částkou.
Děkuji dětem, učitelům, všem
účinkujícím, panu starostovi za podporu a paní
Lucii Grygové, která se také podílela na
přípravě a moderování. Rovněž děkuji
sponzorovi, který zajistil občerstvení a
evangelické církvi, která se podílela na
nákladech spojených s organizací celého
večera.
Moderováním tohoto setkání jsem
získal novou zkušenost. Mohl jsem sledovat
všechna vystoupení z profilu – ze strany. Viděl
jsem na dětech to neskutečné soustředění,
napnuté svaly v obličeji, ale také radost,
kterou prožívaly a předávaly.

Pochopil jsem, proč Bůh přišel na zem, jako
malé dítě, aby v tomto světě plném napětí a
nedorozumění mohl jako dítě prožít radost.
My jako dospělí toto už mnohdy neumíme.
Ve společnosti se začínají objevovat
hlasy: proč vánoce, je to prožitek, jsou
zbytečné. Vezměme dětem smutek a radost,
pláč a smích, vezměme jim vánoce, vezměme
emoce a vyrostou nám chladné bytosti. Možná
právě o to moderním „ideologům“ jde,
vytvořit poslušné chladné bytosti bez emocí.
Moje prosba zní – nenechme se
zblbnout moderními trendy, ale s dětmi se
učme prožívat radost z něčeho dobrého, co
jsme udělali, nebo na čem jsme se podíleli. Tak
jsme to mohli prožít dne 23.12.2018.
Martin Guznar
V souvislosti s výše uvedeným článkem
bychom chtěli uvést na pravou míru jedno
nedorozumění. Ačkoliv součástí prezentace
rodin, kterým směřoval výtěžek sbírky, byla
rodina Kaczmarczykova, tato rodina již
předem upozorňovala, že sice s účasti na
prezentaci
v rámci
představení
hendikepovaných členů obce souhlasí, avšak
nechtějí být zařazeni mezi příjemce finanční
sbírky. Výtěžek tak byl rozdělen ostatním
prezentovaným rodinám.
Během Večera svátečních melodií to však
takto nevyznělo. Rodině Kaczmarczykových se
tímto omlouváme.
Paní Marcela Papáková finanční dar věnovala
škole, kterou její dcera navštěvuje. Škola dar
využila k nákupu kompenzačních pomůcek,
potřebných k výuce.
Jiří Tomiczek
Obdrželi jsme poděkování rodiny Hofrichtovy
„chceme Vám poděkovat za finanční dar pro
naši dceru Janu. Náš dík patří také všem
třanovickým občanům, kteří se podíleli na
finanční sbírce ze dne 23.prosince 2018.
Peníze použijeme na nákup vlasové paruky pro
Janu.”
Děkuje rodina Hofrichtrova

