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ZPRAVODAJ 2/2018
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na sedmnácté zasedání zastupitelstva obce,
které se koná ve středu 6. června 2018 v 17:30 v budově Obecního úřadu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení smluv
Schválení OZV č. 1/2018 o opatřeních k zajištění ochrany veřejné zeleně
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období
Různé

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018
Na podzim (zřejmě počátkem měsíce října) letošního roku se budou
konat volby do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstva obcí se řídí
zákonem č. 491/2001 Sb. a prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002
Sb. Termín jejich konání vyhlásí prezident republiky.
V obci Kaňovice má zastupitelstvo sedm členů, ze kterých jsou voleni
představitelé obce. Kandidáti, kteří by měli zájem kandidovat do
zastupitelstva obce, musí odevzdat kandidátní listinu (petici) s minimálně
šestnácti podpisy nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva
obce do 16:00 registračnímu úřadu (Magistrát města Frýdku-Místku).
Formulář kandidátní listiny (petice) si mohou zájemci o kandidaturu
do obecního zastupitelstva vyzvednout na obecním úřadě v Kaňovicích.
Rekonstrukce místních komunikací 3. etapa
Díky získání dotace od Moravskoslezského
kraje v rámci projektu Podpory obnovy a
rozvoje venkova bude během měsíce června
realizován projekt Rekonstrukce místních
komunikací v Kaňovicích, 3. etapa.
Dotace byla obci přiznána ve výši 251.500,- Kč. Rekonstrukce
proběhne formou položení asfaltového koberce a recyklátu na posledních
nezpevněných místních komunikacích, a to na cestě ve směru od točny
k lesu na p. č. 569/1, 565/2 a dále na místní komunikaci na pozemku
563/1.

Stav realizace výstavby chodníku
Po podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI) na počátku roku 2018, proběhlo v měsíci květnu výběrové řízení na
zhotovitele chodníku včetně odvodnění v úseku Restaurace U Magery –
Bruzovičky podél komunikace II/473.
Snahou je co nejrychlejší výstavba chodníku po zveřejnění výsledků
úspěšných žadatelů o dotaci na SFDI. V minulém roce byly výsledky
zveřejněny v druhé polovině června. Pevně věříme v získání 85 % dotace ze
SFDI a realizaci výstavby chodníku během července a srpna 2018.
Naučná stezka s odpočinkovou zónou
V dubnu letošního roku byla podána žádost na realizaci naučné stezky
s dětským hřištěm a zázemím pro turisty v prostoru před budovou obecního
úřadu. Výše podpory pro tento přeshraniční projekt je 30 000 EUR. Pro
propagaci projektu bude vydána tištěná brožura o vybudované naučné
stezce, přírodních a kulturních památkách v obci Kaňovice a jejím blízkém
okolí.
Proběhnout by mělo také slavnostní otevření naučné stezky
v Kaňovicích a ukončením projektu bude v září návštěva polského Szczyrku
občany naší obce. Výsledky posouzení žádosti v projektu Euroregionu
Beskydy budou známy koncem června 2018.
Nový jízdní řád a trasa linky 383
Moravskoslezský kraj v rámci chystaného výběrového řízení na
autobusového dopravce v oblasti „Frýdecko-Místecko" navrhl změnu vedení
linky 910383 Ostrava – Kaňovice.
Na základě připomínek dotčených měst, obcí a občanů zapracoval kraj
připomínky do nového jízdního řádu linek 910383 Řepiště – Sedliště –
Kaňovice – Horní Bludovice – Havířov – Šenov – Ostrava,
910384
Řepiště
–
Bruzovice
a
910387
Ostrava
–
Havířov.
Nové jízdní řády včetně vedení linek jsou uveřejněny na webových
stránkách obce. Pro nové linky bude nadále platit systém ODIS a obec
Kaňovice usiluje o zřízení nové zastávky Kaňovice, obecní úřad.
Kompostéry pro občany
Obec Kaňovice získala společně s obcemi Krmelín, Sviadnov a Sedliště
dotaci ze Státního fondu životního prostředí na domácí kompostéry.
Kompostéry budou pořízeny prostřednictvím finančních prostředků z EU
(85 %) a prostředků obce (15%). Obec Krmelín jako příjemce dotace již
uzavřela výběrové řízení a podepsala smlouvu s dodavatelem.
Předpokládaný termín předání kompostérů občanům, kteří odevzdali
dotazník v minulém roce, je konec června 2018. Občané budou o přesném
termínu a způsobu předání kompostérů informováni.

Zpravodaj CSS
První letošní vydání Zpravodaje Centra společných služeb se sídlem v
Paskově je dostupný na internetových stránkách obce. Mimo jiné obsahuje
informace o akcích a projektech v Regionu Slezská brána v roce 2018.
Stromky na mezi
Na začátku dubna proběhlo obnovení aleje ovocných
stromů na mezi za obecním úřadem směrem na Bruzovičky.
Brigádnické akce se zúčastnili zastupitelé obce, družstvo
mladých hasičů a další milovníci přírody.
Bez dotačních prostředků bylo vysázeno třicet pět
ovocných stromků včetně ochranného pletiva. Věříme, že
všechny jabloně, švestky, hrušky i třešně přečkají suché jarní měsíce.
Ceník inzerce ve Zpravodaji obce Kaňovice
1/1 strany A5 ………………… 500,- Kč
1/2 strany A5…………………. 250,- Kč
1/4 strany A5…………………. 125,- Kč
Inzerci je možné objednat písemně, e-mailem nebo osobně v kanceláři
obecního úřadu. Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 130 výtisků.
Velikonoční pochod
Jak již je dobrým zvykem, velikonoční neděle opět patřila lehké
turistice, a to v podobě už tradičního pochodu, který pořádá místní Sbor
dobrovolných hasičů. Letos počasí akci příliš nepřálo, ale i přes tento malý
nedostatek se na startu zapsalo 115 účastníků. Trasa tentokrát směřovala
do Horních Bludovic s malou zastávkou v Restauraci U Mokroša. V cíli bylo
pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení v podobě dobrot z udírny od
místního mistra řezníka.
Dětský karneval
V neděli 11. března opět ožila společenská
místnost obecního úřadu pestrými barvami,
dětským smíchem a písničkami. Dětí, které si
v krásných kostýmech přišli užít DĚTSKÝ
KARNEVAL,
nebylo
tentokrát
kvůli
nádhernému jarnímu počasí moc, ale určitě
žádné z nich nelitovalo. Tancem a zábavnými
hrami malé kamarády po celé odpoledne provázela veselá animátorka
Kačenka Kouláková a díky bohaté tombole neodcházel nikdo s prázdnou.

Stavění Máje
Pondělí 30. dubna patřilo dlouholeté lidové
tradici, která je dodržovaná snad už od nepaměti,
stavění máje. Počasí bylo opravdu krásné a i zřejmě
díky tomu zavítalo na sportoviště Mezi lesy mnoho
občanů místních, ale i přespolních. Dobrá zábava
pokračovala až do pozdních nočních hodin.
Hasičský zájezd
Po několikaleté odmlce se podařilo uspořádat místními hasiči zájezd. O
akci byl velký zájem a k naplnění autobusu stačilo jen pár dní. Cílem bylo
Muzeum Olomouckých tvarůžků a Pivovar Hanušovice.
Průvodkyně vyčerpávajícím výkladem popsala historii a výrobu tohoto
pokladu z Hané. Poté si všichni tvarůžky nakoupili! Samozřejmě bylo nutné
hermeticky uzavřít všechna balení a převážet v kufru autobusu. Druhou
zastávkou byla prohlídka Pivovaru Hanušovice s výkladem o vaření ryzího
piva z hor, Holba.
Kácení Máje a smažení vaječiny
V sobotu 26. května proběhlo na sportovišti Mezi lesy kácení máje a
smažení vaječiny pořádané místním sborem dobrovolných hasičů. Letos se
podařilo nasbírat 736 vajíček, což je opravdu pěkné číslo. Je třeba uznat, že
vaječině na ohni se nic nevyrovná a snědlo se všechno do posledního
krajíčku chleba.
Dětský den
V neděli 10. června pořádáme od 15 hodin v areálu
obecního úřadu MYSLIVECKÝ DĚTSKÝ DEN.
Ve spolupráci s mysliveckým sdružením Václavovice
budou pro děti připravena stanoviště se zábavnými i
naučnými soutěžemi a úkoly.
Součástí akce bude také vystoupení sokolníků a výstava dravců.
Chybět nebude bohaté občerstvení, hodnotné ceny ani tradiční opékání
párků (z vlastních zásob).
Moc se na všechny děti i rodiče těšíme!
Pozvánka
Na sobotu 30. června je místním SDH, připravená letní zábava u
obecního úřadu. Začátek akce je naplánován na 15:00. V tomto čase také
proběhne ukázka požárního útoku, který pilně trénuje družstvo mladých
hasičů. K tanci a poslechu zahraje DJ Péťa. Občerstvení zajištěno jak
z udírny, tak z výčepu. Srdečně zve všechny občany - SDH Kaňovice.
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