Příloha ke zpravodaji č. 2
Do
letošního
plánu
souvislých oprav Správy
silnic Moravskoslezského
kraje byla zařazena oprava
povrchu silnice II/474
Hnojník-Třanovice, a to na
základě špatného stavu povrchu komunikace.
V současné
době
probíhá
vyřizování
stavebního povolení. Je předpokládaná doba 8
týdnů při plné uzávěře. Akce se teprve bude
soutěžit, detailní postup prací a harmonogram
závisí na zhotoviteli. O termínu uzávěry a
dalších
podrobnostech
budeme
včas
informovat.
OPISY STAVU VODOMĚRU
Ve dnech 2. - 10. května 2019
budou
pověření
pracovníci
společnosti
Třanovice služby,
o.p.s. provádět opisy stavů domovních
vodoměrů spojené s fyzickou kontrolou jejich
umístění a stavu neporušitelnosti plomb.
Žádáme příslušné odběratele vody z
vodovodního řadu obce Třanovice, aby ve výše
uvedeném termínu umožnili přístup k
domovním vodoměrům a umožnili tak
bezproblémový opis stavu svých vodoměrů.
Zároveň upozorňujeme, že vodoměry mají být
snadno přístupné a umístěné v suchém
prostředí.
Úhradu vodného a stočného na základě
doručené faktury bude možno provést v
kanceláři společnosti Třanovice služby, o.p.s.,
složenkou na poště nebo bankovním
převodem.
S účinností od července 2018
v oblasti veřejné správy došlo
k několika podstatným změnám
např. na úseku osobních dokladů
může občan požádat o vydání
občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5
pracovních dní.
Podrobnější informace na www.tranovice.cz
v sekci „informace občanům“
Srdečně zveme na letošní MAJ-FEST 2019,
který se bude konat v sobotu 18. května 2019
od 10-22hodin
Program:
10:00 Dětské běhy
11:00 Běžecký závod 10km
11:15 Rodinný pochod 5km
14:30 koncert RESET
15:30 divadlo dětí ZŠ
16:30 koncert B Plán
18:00 spolek CIDIDLO – divadlo „Dlouhý,
Široký a Krátkozraký“
19:30 večerní afterparty s taneční rockovou
kapelou pinDUR
Bližší informace
http://www.tranovicka10.cz
https://www.sdruzeni-slunce.cz/maj-fest/
DOBRODRUŽNÉ LÉTO - PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM V KNIHOVNĚ
KDY?: 5.-9. srpna 2019.
KDE?: v knihovně a okolí
V KOLIK?: od 8.30-11.30 hod
CENA?: 100,- Kč
Program: hry, soutěže a čtení v knihovně
Přihlásit své dítě můžete do pátku 28.6.2019
osobně v knihovně.
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.

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

www.tranovice.cz

VAROVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
v letošním roce zaznamenala
moravskoslezská
policie
v regionu již 16 skutků
podvodů spáchaných na
seniorech.
Nejčastější
legendou jsou opět volající „VNUCI.“
Upozorňujeme občany na opětovné návštěvy
podomních „prodejců energií“ v obci.
Noví podvodní obchodníci lidem nabízejí
přechod k levnějšímu dodavateli energie. Ti,
co smlouvu podepíší, ovšem často zaplatí
mnohem více. Při následné snaze odstoupit od
smlouvy hrozí lidem značné poplatky či
pokuty.
Obec
Třanovice
s těmito
aktivitami,
nabízenými slevami a aukcemi apod. nemá nic
společného.
Několik základních rad
• Nikdy nepodepisujte nic, co jste si
nepřečetli a úplně nepochopili.
• Nenechte se do ničeho nutit
• Nikdy se nezavazujte, že podepíšete
smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici.
• Případné
spory
s dodavatelem řešte
ihned.
• Od smlouvy o dodávkách energií, kterou
jste uzavřeli po telefonu či na ulici, můžete
odstoupit do 14 dní nebo ji vypovědět
nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.
• Varujte i své blízké – seniory.

Pozvání do cukrárny-vinotéky „U
GABKY“, která se nachází v sousedství
hasičské zbrojnice v centru obce

jste srdečně zváni na výborné
zákusky a skvělou kávu, nabízíme
rovněž moravská vína a ovocné
vinné speciály.
Otevírací doba
úterý-pátek 11-17 hodin, sobota 11-18 hodin
Platba u nás je možná i platební kartou

Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který
se představí jako Váš příbuzný a požaduje
půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu –
například sděluje, že se stal účastníkem
dopravní nehody, má různé problémy –
potřebuje finance na právníka…), požadavek
neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte
neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u
svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a
peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani
kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že nemůže
dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto
posílá jiného člověka, peníze neznámému
člověku nepředávejte. Neznámé osoby
nepouštějte do svých příbytků (byť Vás
kontaktují s jakoukoliv záminkou). Předmětnou
událost sdělte policistům na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte,
jak se chovat v popsané chvíli, nereflektovat
jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na
finance, byť se volající představí jako příbuzný
(vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč
peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje.
Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné
důvody, proč nemohou za seniorem dorazit
sami a proč posílají jiného člověka. Doplňte,
aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé
osoby.
K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce PČR v regionu prověřovala 56
trestných činů podvodů spáchaných na
seniorech. Nejčastěji užili pachatelé právě
legendy „VNUK“ a to celkem v 25 případech
(peníze vydali senioři „jen“ ve třech případech,
škoda na majetku přesáhla 500 000 korun).
Pokud by senioři vydali peníze ve všech 25
případech, škoda by přesáhla 2 290 000 korun.

