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ZPRAVODAJ 4/2018
Zveme všechny občany na ustavující zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 5. listopadu 2018 v 17:30 v sále Obecního úřadu.
Program: 1. Volba starosty, místostarosty a členů výborů
2. Schválení smluv
2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2018 a provizoria
3. Různé
Výsledky voleb do zastupitelstva obce dle kandidátní listiny:
č. 1 David Vrubel
70 hlasů
navržen na předsedu
finančního výboru a
člena kontrolního výboru

č. 2 Daniel Kusák
85 hlasů
navržen na místostarostu obce

č. 3 Radka Golichová
89 hlasů
navržena na předsedkyni
kontrolního výboru a členku
kulturního a sociálního
výboru

č. 4 Mgr. Lukáš Novotný
88 hlasů
navržen na předsedu kulturního
a sociálního výboru a člena
finančního výboru

č. 5 Ing. Šárka Karasová
65 hlasů
navržena na členku
kontrolního výboru a
kulturního a sociálního
výboru

č. 6 Mgr. Adam Supík
137 hlasů
navržen na starostu obce

č. 7 Nataša Korduliaková
65 hlasů
navržena na členku
finančního výboru a
kulturního a sociálního
výboru

Z celkového počtu 255 voličů jich k volbám přišlo 163. Volební účast byla
tedy 63,92 %. Čtyři hlasovací lístky byly neplatné.

Výstavba stezky pro chodce a cyklisty
V posledním srpnovém týdnu byla zahájena dlouho očekávaná
výstavba stezky pro chodce a cyklisty v úseku Restaurace U Magery –
Bruzovičky podél komunikace II/473. V následujících dnech dojde
k dokončení výstavby instalací svodidel a v následujících
měsících proběhne kolaudace stavby.
Obec Kaňovice podala žádost na dotaci ve Výzvě Místní
akční skupiny Slezská brána z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) Doprava 1. Výše podpory činí 95
% uznatelných nákladů, kam patří kromě nákladů na realizaci
stavby také projektová dokumentace, studie proveditelnosti a technický
dozor investora. Celková výše nákladů bude známa po ukončení projektu.
Na projekt bude navazovat výstavba chodníku ve směru na Václavovice
v rámci rekonstrukce a narovnání silnice II/473 v následujících letech.
Omlouváme se za komplikace způsobené výstavbou a věříme, že stavba
přispěje ke zvýšení bezpečnosti a kvality života v obci.

Mikroprojekt „Turistické-Vzdělávací-Spolu“ je financován z EFRR prostřednictvím Fondu
mikroprojektů Euroregionu Beskydy Interreg V-A Česká republika – Polsko
____________________________________________________________________________________________________

Zájezd do Szczyrku
Součástí projektu Euroregionu Beskydy je také
integrační akce ve Szczyrku, která bude obsahovat
symbolické otevření trasy, prezentaci historie stezky a
zajímavostí na stezce. Pro účastníky akce je plánováno drobné občerstvení.
Této akce se mohou zúčastnit také občané obce Kaňovice, pro které bude
zajištěna doprava autobusem.
Termín akce bude v pátek 16. listopadu nebo 23. listopadu.
Všechny podrobnosti budou zveřejněny na stránkách obce po upřesnění
polským partnerem. Zájemci se mohou předběžně přihlásit od 29. října
v kanceláři OÚ (telefonicky, emailem) a budou následně kontaktováni.
Provoz linky 383
V letních měsících vypsal Moravskoslezský kraj zakázku na
poskytovatele dopravní obslužnosti pro oblast Frýdecko - Místecko. Novým
poskytovatelem se stalo ČSAD Frýdek - Místek a.s. Ovšem vzhledem
k průtahům a podepsání nové smlouvy zahájí provoz nové linky nový
dopravce až od 9. června 2019.

Slavnostní otevření naučné stezky a Drakiáda
V neděli 30. září se za nádherného
podzimního počasí uskutečnilo slavnostní
otevření naučné stezky u obecního úřadu.
Kromě velkého počtu občanů, pan
starosta na akci přivítal také malou
delegaci z partnerské obce Szczyrk.
Kronikář
pan
Kuchař
nejdříve
připomenul některé momenty z historie
obce,
děvčata
Novotné
zpříjemnily
slavnostní chvíli krásnými lidovými
písněmi a pak už došlo k očekávanému
přestřižení pásky a první společné prohlídce stezky. Děti samozřejmě
okamžitě nadšeně testovaly všechny herní prvky, které jsou její součástí.
Po ukázce požárního útoku mladých hasičů a malém rautu, který byl
pro všechny hosty připraven, už odstartovala tradiční DRAKIÁDA. Dostat
draky do vzduchu v mírném větru nebylo snadné, ale děti ani rodiče se
nenechali odradit. Porota tedy opět neměla jednoduché najít vítěze v
jednotlivých kategoriích. Po vyhlášení výsledků a rozdání odměn
pokračovalo příjemné odpoledne opékáním párků a oblíbenou soutěží v
zatloukání hřebíků. Jejím absolutním vítězem se letos stal Petr Bolek.
Přátelské a sousedské posezení a povídání pak končilo až ve večerních
hodinách. Všem děkujeme za účast a těšíme se na akci příští.
Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 27. října 2018 bude od 8 do 9:30 hodin
na parkovišti restaurace U Magery probíhat sběr
nebezpečného odpadu, elektroodpadu a objemného
odpadu formou pojízdné sběrny.
Dále bude v této sběrně probíhat výkup čistého papíru.
Slavnostní zasazení lípy ke 100. výročí vzniku republiky
V neděli 11. listopadu v 16 hodin se
uskuteční v prostoru před obecním úřadem
slavnostní zasazení lípy ke 100. výročí
založení naší republiky.
Sázení pamětních stromů oslavuje
vznik našeho státu a podporuje naši národní
hrdost a svobodu. Zasazení lípy má tradici i
v naší obci. V Kaňovicích byla zasazená „lípa
svobody“ dne 20. května 1919 na památku
ukončení války a vzniku nové republiky. Další lípa byla vysazena v roce
1968 před tehdejší kaňovickou školou (obrázek).

Broučkiáda
Všechny malé i větší kamarády zveme na
Broučkiádu, která se bude konat v neděli
11. listopadu 2018 od 16.30 hodin v sále
a okolí obecního úřadu. Tradičně začneme
malým tvořením, pak bude následovat
průvod světýlek. Tak lampionky, lucerničky
a dobrou náladu s sebou. Akce se uskuteční
za každého počasí.
Mikulášská nadílka v Kaňovicích
Ve středu 5. prosince po 17 hodině navštíví všechny děti (do 15 let)
MIKULÁŠ se svou družinou. Nahlédne do své knihy hříchů a všechny po
zásluze odmění!!! Tak už raději pilně trénujte básničky nebo písničky! A ti
zlobivější raději delší!!!!
Vánoční posezení s koncertem
Při příležitosti vánočních svátků Vás srdečně zveme na
přátelské posezení v neděli dne 23. prosince 2018
v budově Obecního úřadu.
Od 17:00 proběhne již tradiční vánoční koncert rodiny Novotných.
Zazní skladby různých žánrů a autorů pro klavír, housle, violoncello a
zobcovou flétnu. Na závěr nebudou chybět koledy, které si můžeme také
zazpívat.
(teplé nápoje budou připraveny, ochutnávka cukroví a jiných vánočních dobrot vítána)

V. OBECNÍ PLES
Srdečně zveme všechny občany a jejich přátele na
V. OBECNÍ PLES, který se bude konat v sobotu 23.
února 2019 v restauraci U Magery od 19 hodin.
K tanci bude jako v loňském roce hrát pětičlenná
kapela Cactus.
Vstupenky s místenkou za 250,- Kč budou
v prodeji od 2. ledna 2019 na Obecním úřadě. V ceně
vstupného je večeře a drobné občerstvení.
Úhradu za známky na popelnice a poplatky za psy na rok 2019 bude
možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu od 2. ledna 2019.
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