Příloha ke zpravodaji č. 4
REKONSTRUKCE SILNICE II/474

HŘBITOVY – upozornění

1. etapa: 30.7.-23.8. 2019 úplná
uzavírka od mostu s D48 po
křížení s místní komunikací u
zámečku
Hnojník,
vjezd
dopravní obsluze povolen (uvnitř uzavřeného
úseku signalizační značení) úplná uzavírka
v místě opravy propustku

Upozorňujeme nájemce hrobových míst,
že v současné době probíhá označování
jednotlivých hrobů číselnými štítky, které
usnadní jejich evidenci jak pro potřeby
správce hřbitova, tak i pro komunikaci
s nájemci hrobových míst
Dle Řádu veřejného pohřebiště Obce
Třanovice, čl. 11, bod 5 – je nájemce
hrobového místa povinen trpět číselné
označení hrobů provedené správcem
pohřebiště.

2. etapa: 24.-25.8.2019 úplná uzavírka vč.
BUS
Pokládka povrchu vozovky Hnojník křiž. –
Hnojník U Mlýna
3.etapa: 26.-29.8.2019 úplná uzavírka vč. BUS
Pokládka povrchu vozovky Třanovice od
mostu s D48 – Hnojník U Mlýna

V posledních týdnech se množí případy
krádeží (např. v garážích a zahradách u
rodinných domů) z tohoto důvodu si Vás
dovolujeme upozornit, abyste dobře
zabezpečili své nemovitosti včetně věcí
jako např. jízdní kola, nářadí umístěných
na svých zahradách. Drátěný plot není
pro zloděje překážkou. Ke krádežím
dochází i za
bílého
dne. Pohyb
jakýchkoliv podezřelých osob můžete
nahlásit Policii ČR obvodní odd. Hnojník
tel: 974 732 741 mobil: 725 516 507

POPELNICE – upozornění
Prosíme zkontrolujte si kód,
který máte přilepený na své
popelnici. Kódy, které jsou
poškozené nebo částečně
odlepené, popelářům při
odvozu nenačítá technika.
Poškozený/ nečitelný kód je možno vyměnit
za nový na OÚ u p. Fulierové. Přineste si
prosím s sebou opsané koncové čtyřčíslí,
které je na poškozené nálepce uvedeno.

SEN CENTRUM – příjem žádosti
Především starší občané Třanovic
mají možnost podat žádost o
nájem bytu v SEN centru.
Všech 8 bytů je sice v současné době plně
obsazeno, v případě, že by se byt uvolnil,
bude o uzavření smlouvy s dalším nájemcem
rozhodovat rada obce.

Mikroprojekt „Beskydský folklor – zvyky a obyčeje” je spolufinancován z
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu
INTERREG V- A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 ze státního
rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy

Srdečně zveme všechny
občany
na
již
20.
TŘANOVICKÉ
DOŽÍNKY,
které se budou konat
dne
21.
9.
2019
v prostranství za kulturním
domem. Začátek proběhne
ve 13:00 tradičním dožínkovým průvodem od
Kapplova dvora.
Těšit se můžete na vystoupení žáků místní ZŠ,
děti místního PZKO, bohatý hudební program
lidových kapel, ukázky stloukání másla,
výroba tvarohu s ochutnávkou, soutěž o
nejlepší domácí chléb aj. Bohaté pohoštění a
atrakce pro děti zajištěno

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

www.tranovice.cz

Vyhlašujeme
3. ročník SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ
CHLEBA
Upečte
a
přineste
ochutnat svůj domácí chléb na Třanovické
dožínky dne 21.9.2019, kde proběhne
vyhodnocení soutěže.
Nejlepší bochník bude odměněn.
Přihlásit se můžete do 13.9.2019 na:
grygova@tranovice.cz
nebo na tel: 558 696 161
Těšíme se opět na vynikající ochutnávky.

INFORMACE MAJITELŮM PSŮ:
S předstihem upozorňujeme
všechny chovatele psů, že podle
zákona č.166/1999 Sb. O
veterinární péči s účinností od
1. ledna 2020 musí být každý
pes označen elektronickým čipem. Svého psa
můžete nechat čipovat již letos, není třeba
čekat na žádné konkrétní datum. Povinné
očkování psa proti vzteklině je od tohoto data
platné, pouze pokud je pes takto označen.
Mikročip je přibližně milimetr široké a
centimetr dlouhé miniaturizované zařízení,
které je naprogramováno čitelným kódem,
který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je
možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Současně vyzýváme majitele psů, aby během
venčení po svých pejscích uklízeli !!!!

INFORMACE K ÚHRADĚ MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
Připomínáme, že poplatek za komunální
odpad za 2. pololetí 2019 můžete uhradit
v hotovosti na Obecním úřadě v Třanovicích,
případně
převodem
na
bankovní účet.
Výše poplatků zůstává beze
změny ve výši 208,- Kč za
osobu
Doba splatnosti poplatku je 30. září 2019.
Občanům, kteří poskytli svou e-mailovou
adresu, budou zaslány podklady pro platbu
mailem.
Občané, kteří platí odpad hotově na pokladně
nemusí čekat na složenku ve schránce,
mohou přijít zaplatit i bez ní.

Obec Třanovice a Obec Těrlicko
Vás zvou na tradiční
„SETKÁNÍ U ČTYŘMEZNÍKU“
V SOBOTU 28.9.2019 VE 13 hod.
Program: amatérské vozatajské a jezdecké
soutěže koní, skvělý čas strávený s přáteli a
sousedy.
Čeká Vás rovněž bohaté občerstvení a skvělá
podívaná. Jste všichni srdečně zváni!
---------------SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO MÍSTNÍ KNIHOVNY

Dne 25. srpna 2019 se
bude konat tradiční
Bartolomějská pouť
v Třanovicích pod
dálničním mostem.

Provozní doba:
Pondělí 10-16
Čtvrtek 12-17
Pátek 8-14

