Příloha ke zpravodaji č. 3
Do letošního plánu souvislých
oprav
Správy
silnic
Moravskoslezského kraje byla na
základě špatného stavu povrchu
zařazena
komunikace
mezi
Hnojníkem a Třanovicemi. V současné době
probíhá vyřizování stavebního povolení,
předpoklad vydání povolení je konec červnazačátek července. V rámci akce by mělo
proběhnout odstranění „mostku u Labudy“,
oprava propustku poblíž č.p. 181 a poté finální
rekonstrukce celého povrchu, a to od
autobusové zastávky „Třanovice-křižovatka až
po Hnojník“ Předpokládaná doba realizace
akce je cca 3měsíce. Práce by měla provádět
firma STRABAG, detailní postup prací a
harmonogram závisí na zhotoviteli. O termínu
uzávěry a dalších podrobnostech budeme
informovat.
OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
termín úterý 11.6.2019
čas:
16,00 u obecního úřadu
16,30 u p.Labudy
17,00 Vyrubaná
17,30 Cymbálek
18,00 na Dolině
18,30 u p.Pavery

12. května 2019 se uskutečnilo tradiční
„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“. Letos přibylo v obci 6
nových občánků. S radostí mezi sebe vítáme
Elišku, Lukáše, Valerii a Viktorii, Šimona a
Lindu

Místní knihovna Třanovice
prázdninová otevírací doba:
PO: 10.00 - 16.00
ČT: 12.00 - 17.00
PÁ: 8.00 - 14.00
tranknihovna@centrum.cz
tel. č.: 777 694 483
upozornění: z důvodu čerpání dovolené paní
knihovnice bude knihovna ve dnech 8.- 30.
července 2019 uzavřena

cena 150,- Kč
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.
Bližší informace a formulář žádosti je možno
získat na stránkách obce v sekci formuláře
nebo osobně na obecním úřadu.

Prosíme občany, aby obecnímu úřadu hlásili
osobně nebo telefonicky (tel. 558 696 929)
všechny změny týkající se trvalého pobytu
(odhlášení, narození, úmrtí), a další změny,
které mají vliv na výši místních poplatků
(pořízení nového či úhyn psa) a případný
nárok na osvobození od poplatku za
komunální odpad (začátek a ukončení) na
obecní úřad.
Děkujeme za pochopení
Občany, kteří dosud neuhradili poplatek za
komunální odpad 1. pololetí a psa za rok 2019,
žádáme, aby tak učinili v co nejkratší době.
Splatnost poplatku byla do 31. března 2019.

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

www.tranovice.cz

Rádi bychom i touto cestou
poděkovali společnosti Innogy Gas
Storage,
s.r.o.
za
podporu,
konkrétně dar ve výši 90tis na
projekt „Zdravé vaření“ - zakoupení plynového
varného kotle o objemu 85litrů do školní
jídelny ZŠ a MŠ Třanovice.

bude probíhat akce Slavíme s Třanovickými
hasiči v parku za komunitním centrem. Je
připraven bohatý kulturní program, ukázky
hasičské techniky, soutěže aj. Chtěl bych tímto
občany Třanovic pozvat na tyto oslavy u dobré
hudby, tance a něčeho na zub.
Ing. Karel Čajka, starosta SDH

…………………
18. května 2019 proběhl další
ročník třanovického MAJ-FESTu,
který byl letos spojen i
s příležitostí zasportovat si.
Dopoledne se uskutečnily dětské běhy kolem
rybníka, běžecký závod Třanovická 10 (počet
přihlášených běžců byl 126) a rodinný pochod
5km.
Odpoledne pak měli návštěvníci příležitost
poslechnout si koncerty hudebních skupin RESET, B PLÁN, PINDUR, shlédnout divadelní
představení dětí ZŠ a spolku CIDIDLO (hra:
Dlouhý, Široký a Krátkozraký) taneční exhibici
mladé a talentované dvojice Karolína
Jochymek & Michal Fukala
Návštěvníci měli k dispozici sladké i slané
dobroty, krkovičku na grilu, ražniči,
bramborové placky, hamburgery, pivo
Koníček, ovocná vína, zákusky.
Děti si užily skákací hrad, zápas v sumo obleku,
střelbu z luku a pistole, chůzi na chůdách,
malování na obličej, tetování a také balónky,
které se dle přání pod rukama odborníka
měnily v jezevčíka, meč, květiny a další 😊,
připraven byl i pohádkový les

Oslavy 110 let od založení SDH Třanovice
V letošním roce je to již
110 let, kdy se někteří
občané rozhodli spojit
své síly a založili spolek
hasičů v obci Třanovice.
Toto významné výročí si
chceme připomenout a
připravili jsme dvě akce a to:
15.6.2019 od 14 hodin proběhne pod
viaduktem IXX. ročník pohárové soutěže
hasičských družstev a 29. 6. 2019 od 14 hodin

Třikrát děkuji.
vážení spoluobčané, jsem si vědom toho, že v
dnešní době se zaměřujeme hlavně na
negativní věci. Chtěl bych jít trochu proti
proudu a vyzdvihnout to, co je v naší obci
pozitivní.
1. Děkuji
Když nám 17. dubna v 18:00 přestala téct
voda, říkal jsem si, je to porucha, za chvíli to
opraví.
Po
několika
telefonátech
a
konzultacích se sousedy jsem zjistil, že
problém je daleko vážnější, a to "zaseknutý"
redukční ventil na naší větvi. Děkuji Ing. Petru
Krzywońovi, řediteli Třanovice služby, o.p.s.,
za vstřícný a iniciativní přístup. Ve čtvrtek ráno
s technikem nakoupili potřebné nové věci a
odpoledne v 15:00 nám už zase znovu tekla
voda. Neuměl jsem si představit, že bychom
celé Velikonoce byli bez vody.
2. Děkuji
Děkuji všem, kteří se letos zúčastnili "akce
Transaurus" a jakýmkoli způsobem pomohli s
úklidem veřejných prostranství. Smutné
zjištění je to, že nepořádek v obci zanechávají
hlavně lidé, kteří obcí projíždějí.
3. Děkuji
Po 18 letech jsem se znovu dostal na
mezinárodní divadelní festival Děti před
oponou. Když jsem se synem o této akci
hovořil, vzpomněl si na některé pasáže, které
před 18 lety na tomto festivalu, v rámci
vystoupení ZŠ Třanovice, pronášel. Znovu jsem
mohl vidět s jakou radostí a zaujetím všechny
děti hrály svá představení. Znovu jsem se také
mohl přesvědčit, že děti z naší školy byly dobře
připravené a jsou dobře vedené. Děkuji všem
učitelům a vedení školy za tuto krásnou akci.
Martin Guznar

