Příloha ke zpravodaji č. 3
13. května 2018 se uskutečnilo tradiční
„Vítání občánků“. Letos přibylo v obci 10
nových občánků: GRYCZ NIKOLAS, RACKI
ANTONÍN, TOMICZEK JAN, BRENKUSOVÁ
STELA, HAMŘÍKOVÁ VANESSE, JOCHYMEK
KRYSTYNA, KOVÁCSOVÁ ELIŠKA, KUKKO
JULIE, LAMOŠOVÁ JULIE, STANÍČKOVÁ
TEREZA

v daném ročním období, soutěže uvnitř i
venku, hry a další aktivity.
Přihlásit své dítě můžete do pátku 15.6.2018
osobně v knihovně. Přihláška bude brána na
vědomí zároveň se zaplacením příspěvku.
Příspěvek se v případě neúčasti dítěte
nevrací. Pokud víte, že se vaše dítě nemůže
zúčastnit celotýdenního programu, prosím,
nepřihlašujte jej. Blokujete tak místo dětem,
které by rády chodily celý týden.
Své případné dotazy volejte na tel.č. 777 694
483 (Lilie Tyrlíková) nebo pište na e-mail:
tranknihovna@centrum.cz
Přihlásit se může max. 20 dětí. (Dítě musí mít
ukončenou 1. třídu – zvládnout samostatné
čtení a psaní).
Tuto
akci
finančně
podpořil
Hyundai a SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Výpůjční doba místní knihovny Třanovice
zůstává přes prázdniny nezměněna:
PO: 10.00 - 16.00
ČT: 12.00 - 17.00
PÁ: 8.00 - 14.00
tranknihovna@centrum.cz

upozornění: z důvodu čerpání dovolené
bude Třanovická knihovna ve dnech od

1.8.2018 do 17.8.2018 UZAVŘENA
Duhové léto
prázdninový program v knihovně
KDY?: 16.-20.7. 2018
KDE?: v knihovně a okolí
V KOLIK?: od 8.30-11.30 hod
CENA?: 100,- Kč

Program: Čtení duhových pohádek, tematické
kreativní tvoření – jaro, léto, podzim, zima;
seznamování se s ročními obdobími – jejich
specifiky, svátky, rostlinami a zvyklostmi zvířat

Soutěž o keramickou popelnici
Nejlepší obce Moravskoslezského kraje
převzaly ocenění za třídění odpadu
Dne 31.5.2018 byli v Červeném zámku
v Hradci nad Moravicí oceněni zástupci
nejlepších měst a obcí Moravskoslezského
kraje v třídění odpadů za rok 2017.
Ve 14. ročníku tradiční soutěže s názvem
O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny
celkem tři kategorie podle velikosti obcí a
měst.
V kategorii nejmenších obcí do 2 500 obyvatel
se v třídění plastů, papíru, skla a nápojového
kartonu naše obec umístila na krásném
5. místě.
Osvědčení o úspoře emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, jsme ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Naše
obec ušetřila 3 522 410 MJ energie a přispěli jsme
ke snížení emisí o 170,919 tun CO2 ekvivalentu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

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

www.tranovice.cz

Vyhlašujeme 2.ročník soutěže
O NEJLEPŠÍ
DOMÁCÍ CHLEBA

stojících zařízení stezek a mobiliáře (info a
interaktivní tabule, přístupové lávky, vstupní brána,
pozorovací přístřešky a altánek, herní prvky,
lavičky, stoly, cyklostojany, odpadkové koše),
oprava interaktivní tabule Dřeviny (B1), přemístění
úvodní info tabule (A1) blíže k parkovišti a
k nástupu na stezku, ošetřování a sečení trávníků
kolem stezky, likvidace dřevin a náletů narušujících
okolí stezky, likvidace vývratů po vichřicích,
pořízení křovinořezu a
aktualizace
Průvodce
naučnou
stezkou
Třanovice.

Co se děje v obci:

Upečte a přineste ochutnat svůj výborný
chleba na

Třanovické dožínky
které se budou konat
dne 1.9.2018
kde proběhne vyhodnocení soutěže
a nejlepšího pekaře čeká odměna.
Přihlásit se můžete už nyní na email:
grygova@tranovice.cz nebo na

tel:

558 696 161
Při přihlášení nám prosím zašlete také
recept na chleba
Určitě neváhejte a hlaste se do naší soutěže!
Těšíme se na skvělé ochutnávky.
Od 2.5.2018 je v provozu Pošta Partner v
Třanovicích, která se nachází v nových
prostorách v zadní části budovy obecního
úřadu (Komunitní centrum)
Provozní doba:
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Tel na poštu: 776 792 542

Obec Třanovice obdržela dotaci na projekt
Údržba naučných stezek Třanovice z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. V rámci projektu
dojde k úpravě narušených míst stezky pro pěší a
zpevněných ploch, nátěry veškerého samostatně

Dne 20. - 22. dubna 2018 se konal v Německu
ve
vesničce
Gostewitz
(Sasko)
1. Mezinárodní festival zážitkových vesnic,
kterého se zúčastnila také naše obec a kde se
prezentovala, jako jediná vesnice z ČR. Kromě
naší obce se tam sešly vesnice z Polska,
Německa, Rakouska a Ukrajiny. Mohli jsme
načerpat mnoho nových nápadů a také získat
nové kontakty pro případnou další spolupráci.
Chtěli bychom moc poděkovat ZŠ a MŠ
Třanovice, Slezské diakonii a všem spolkům
působícím v naší obci, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli při přípravách na festival
(poskytli ručně vyrobené výrobky, zajistili
prezentaci svého spolku, napekli různé
dobroty apod.) a také děkujeme členům PZKO,
kteří se aktivně zúčastnili festivalu a obohatili
program svým vystoupením.

