TŘANOVICKÝ PODZIM 2017
Obec Třanovice pro seniory uspořádala dne 15. října 2017 společenské setkání, na kterém měli
občané Třanovic, kteří pobírají starobní důchod, příležitost potkat své přátele, popovídat si a
samozřejmě se i pobavit. Třanovičtí senioři se sešli na společném obědě ve 13,00 hod
ve společenském sále obecního úřadu. Součástí setkání „Třanovický podzim 2017“ byl bohatý
kulturní program. S připraveným pásmem plným krásných písní vystoupily děti ze ZŠ Třanovice, děti
z polské ZŠ z Hnojníka, dále senioři měli možnost shlédnout vystoupení souboru Klub žen z Horních
Domaslavic, který vykouzlil v sále úsměv na tvářích mnohých. Seniory tradičně pozdravil starosta
obce a informoval i o současné situaci v obci, o plánech do budoucna apod. Občanům, kteří měli
problém s dopravou byl zajištěn odvoz na místo setkání i zpět domů.
Akce byla finančně podpořena společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v rámci
projektu „Dobrý soused“. Za poskytnutý příspěvek velmi děkujeme.

TŘANOVICKÉ DOŽÍNKY 2017
Obec Třanovice dne 2. září 2017 uspořádala obecní slavnost Třanovické dožínky. Setkání se začalo
ve 13,00 hod tradičním dožínkovým průvod od Kapplova dvora v Třanovicích. Nechyběly kočáry a
bryčky tažené koňmi a zemědělské stroje. Po ukončení průvodu se akce konala v Komunitním centru
obecního úřadu v Třanovicích. Byl předán dožínkový věnec hospodářům s poděkováním a
požehnáním darů, kterého se zhostil za katolickou církev mons. Mgr. R. Sikora a za evangelickou
církev Mgr. E. Bocek. Významným bodem programu bylo posvěcení nového hasičského vozu Ford
Tranzit. Poté následoval bohatý folklorní kulturní program. Návštěvníci mohli shlédnout krásné
taneční vystoupení souboru PZKO, zahrála kapela „Bezmiana“, kapela „Maliniorze“ z Brennej, DFS
Valášek z Kozlovic a kapela „Capkovci“ ze Slovenska. V programu dále zazpívaly krásné písně děti
pod vedením paní uč. Mgr. Karin Matušínské. K večeru si bylo možno poslechnout hudební skupinu
MBand a Pindur. Byly rovněž připraveny soutěže pro děti, bohaté občerstvení, které zajišťovaly
místní spolky a sdružení a to myslivci, hasiči a PZKO. V průběhu celého programu probíhala soutěž
„O nejlepší domácí chleba“. Do soutěže se přihlásilo 11 odvážlivců a sešlo se v soutěži 15 výborných
domácích chlebů. Každý soutěžící byl za svou snahu odměněn symbolickou cenou. Od 17 hod bylo
možno shlédnout ukázku dálkově ovládaných terénních autíček, pod vedení instruktorů z Moravia
Cup RC Rally. Večer byl zakončen diskotékou, kdy k tanci hrál DJ Tommy.
Akce byla finančně podpořena společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v rámci
projektu „Dobrý soused“. Za poskytnutý příspěvek velmi děkujeme.

