Příloha ke zpravodaji č. 4
Co se děje v obci:
Parkoviště před obchodem (investor Obec
Třanovice)
V červenci byly dokončeny práce na úpravě
povrchu parkoviště před obchodem. Všem
děkujeme za pochopení při omezeném
parkování v době realizace.

vyprávěním apod., je vaše účast velmi vítána a
můžete se obrátit na paní Uherkovou a
domluvit podrobnosti, tel: 739 205 044.
Rovněž srdečně zveme i majitelé traktorů a
zemědělské techniky, aby se se svými stroji
zapojili do dožínkového průvodu.

Obec Třanovice a Těrlicko zvou na
tradiční
„Setkání u Čtyřmezníku“
v sobotu 28.9.2016 ve 13 hodin
Program: amatérské vozatajské a jezdecké
soutěže koní, setkání s přáteli a sousedy.
Čeká Vás rovněž bohaté občerstvení a skvělá
podívaná. Jste všichni srdečně zváni!
Informace k platbě za komunální odpad
Připomínáme občanům, že mohou provádět platbu
za komunální odpad za 2. pololetí 2016.
Splatnost poplatku je 30. 9. 2016.
Občanům, kteří poskytli svou e-mailovou adresu,
budou podklady k platbě (tj. variabilní symbol, číslo
účtu, částka) zasílány e-mailem. Úhradu je možno
provést převodem na bank. účet nebo v hotovosti
na pokladně OÚ. Částka za komunální odpad
zůstává i nadále nezměněna, tj. 208,-Kč za osobu
za pololetí.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

Srdečně zveme na tradiční
TŘANOVICKÉ DOŽÍNKY,
které se budou konat dne
3. září 2016 (sobota) od
13 hodin. Čeká na Vás tradiční dožínkový
průvod, dechovka, vystoupení tanečního
souboru „Trzanowice“, vystoupení dětí z mini
hudební školičky, lidová kapela „Lipka“, folkpopová kapela "Žárovky", spousta dobrého
občerstvení a zábavy, večer s DJ.
Pokud by někdo chtěl obohatit program
Dožínek třeba zpěvem, scénkou, lidovým

Loni občané odevzdali k recyklaci 251 televizí, 119
monitorů a 1 033 kg drobného elektra. Tím jsme
uspořili 80,54 MWh elektřiny, 2 864,63 litrů ropy,
384,28 m3 vody a 4,15 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 19,45
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
74,83 tun.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění TV a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké

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

www.tranovice.cz

množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Výsledek studie
jednoznačně
prokázal,
že
zpětný
odběr
elektrozařízení,
i
těch
nejmenších,
má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdáním 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Dle Osvědčení o úspoře od firmy Eko-Kom, a.s.
naše obec dosáhla úspory díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně obalových, na
emisích CO2 ekv. 149,354 tun a úspora energie:
3 497 678 MJ. Děkujeme, že třídíte odpad.

Střípky z činnosti hasičů v Třanovicích
V letošním roce členové JSDH zvolili velitelem
sboru a zásahové jednotky p. Radka Gocieka.
Aktivně se podílí na zajištění připravenosti
výjezdové jednotky a účastní se s jednotkou
dobrovolných brigád na obci. V dubnu se
provádělo čištění rybníku u křižovatky. Členové i
v letošním roce provedli úklid lesoparku v
rámci akce „Transaurus“. Zúčastnili jsme se soutěže
„Dobráci roku“, kterou jste mohli sledovat
v Českém rozhlase.
Dne 29. 6. proběhlo v Třanovicích taktické cvičení
naší výjezdové jednotky hasičů.
Dále bych se chtěla zmínit, že 2. 7. měla jednotka
ostrý výjezd k hořícímu autu u obchodu Hruška,
spolu s jednotkou HZS Nošovice.
Náš sbor každým rokem pořádá Pohárovou soutěž.
Letos se soutěže zúčastnilo osm družstev mužů a
jedno družstvo žen. Naši kluci skončili na pátém
místě.
Vyjeli jsme za poznáním a uspořádali zájezd do
Českého Švýcarska, navštívili jsme proslulé sklárny
firmy AJETO v Lindavě u Nového Boru a navštívili
Křinický pivovar v Krásné Lípě. Ubytovali jsme se ve
středisku Bajtlich. Z Mezní louky jsme se prošli přes
Edmundovu soutěsku na Pravčickou bránu. Dále

jsme navštívili Skalní hrad Sloup a rozhlednu na
Stráži a zájezd zakončili večeří v Třanovicích.
Veškeré fotky a informace o našem sboru najdete
na stránkách obce Třanovice nebo na veřejné
stránce facebooku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
účastní našich akcí. Za SDH E.Janstová

Nenávratně a kvapem se chýlí prázdninový čas
ke konci a to je znamením, že se blíží
Třanovická pouť. V minulém roce jsme si
vyzkoušeli (ač na různé obavy) nové umístění
atrakcí, což bylo z mnoha pohledů zajímavé a
s překvapujícím dobrým výsledkem. Ne jinak
to vypadá i v tomto roce. Chceme využít
vzniklého prostoru pod estakádou (u
Stonávky)

a vyzkoušet umístění všech atrakcí včetně
stánků právě v tomto prostoru a možná
tentokrát již na delší čas. V současné době, za
spolupráce se Stavorenolem, probíhá úprava
terénu a pokud se toto místo osvědčí,
umístění bude možná i trvalejší. K přístupu
k tomuto prostoru se pro pěší nabízí využití
naučného chodníku, pro motoristy pak využití
parkovací plochy rovněž pod estakádou a to
na druhé straně komunikace.

