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ZPRAVODAJ 1/2019
Změny v počtu obyvatel obce Kaňovice
Počet obyvatel naší obce k 1. 1. 2019 je 333 obyvatel. V roce 2018 se
narodily v obci čtyři děti, jeden občan zemřel a 16 obyvatel se přihlásilo v obci
k trvalému pobytu.
Kalendář akcí pro rok 2019
23. 2……. V. Obecní ples (Restaurace U Magery, od 19 hodin)
17. 3……. Dětský karneval (Obecní úřad, od 15 hodin)
21. 4……. Velikonoční pochod (Restaurace U Magery, od 9 hodin)
27. 4……. Svoz nebezpečného odpadu (Parkoviště U Magery)
30. 4……. Stavění máje (Mezi lesy)
Květen …. Vítání občánků
24.- 25.5.. Volby do Evropského parlamentu
25. 5……. Kácení máje a smažení vaječiny (Mezi lesy)
9. 6. …… Dětský den (Obecní úřad)
29.6…….. Hasičská zábava (Areál OÚ)
31.8……… Brukaniáda (Mezi lesy)
Září ……… Drakiáda (Obecní úřad)
26. 10…… Svoz nebezpečného odpadu (Parkoviště U Magery)
22.12 …….Vánoční koncert s posezením (Obecní úřad)
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na druhé zasedání zastupitelstva obce, které
se koná v pondělí 4. února 2019 v 17:30 v budově Obecního úřadu.
Program: 1.
2.
3.
4.

Schválení smluv
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019
Schválení návrhu střednědobého výhledu na roky 2021-2022
Různé

Poplatek za svoz odpadu a psy
Poplatek za svoz komunálního odpadu:
Odvoz 1 x za měsíc (zelená známka)

- 1.200,- Kč/rok.

Odvoz 1 x za 14 dní (modrá známka)

- 1.700,- Kč/rok.

Poplatek za psy zůstává pro rok 2019 stejný tj. 100,- Kč/pes.
Oznámení o změně ceny vodného a stočného SmVaK od 1. 1. 2019
Voda pitná (vodné)

39,18 Kč/m3 (bez DPH)

45,06 Kč (vč. 15 % DPH)

Voda odvedená (stočné)

34,80 Kč/m3 (bez DPH)

40,02 Kč (vč. 15 % DPH)

Plánované projekty v roce 2019
Na začátku ledna byla podána žádost v rámci Programu rozvoje venkova
2019 Moravskoslezského kraje na projekt Vybudování autobusové zastávky
a rekonstrukce oplocení areálu Obecního úřadu v Kaňovicích. V rámci
projektu dojde k vybudování dvou autobusových nástupišť v prostoru před
obecním úřadem a zřízení autobusové zastávky Kaňovice, obecní úřad. Další
částí projektu bude rekonstrukce oplocení areálu v okolí obecního úřadu.
Výše dotace by měla být téměř 40 %.
Na konci roku 2018 se podařilo získat podporu
v rámci projektu Evropské komise WiFi4EU. Evropská
komise projektem podporuje zavádění bezplatného systému
pro wifi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných
prostorách v celé Evropě. Z celkového počtu 13 000
žadatelů v Evropské unii se podařilo 2 800 samosprávám získat poukaz
v hodnotě 15 000 Eur na instalaci veřejné WiFi sítě. Podrobnější informace
budou známy po konzultacích technického řešení sítě v Kaňovicích. Termín
pro vybudování sítě je cca 18 měsíců.
Dalším úkolem bude získání prostředků na instalaci radarů a
ukazatelů rychlosti v obci.
Vymezení tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun ze silnice II/473
V minulých letech proběhlo mnoho jednání a předkládání
argumentů k prosazení projektu vymezující tranzitní nákladní
dopravu ze silnic II/473 a II/477. Úspěšným výsledkem na
konci loňského roku bylo vydání vyhlášky stanovující místní
úpravu provozu a povolení instalace dopravního značení
vymezující tranzitní dopravu nad 12 tun. V současné době probíhají úkony
k instalaci dopravního značení, které bude nejen na trase Šenov, Lapačka –
Frýdek – Místek, ale také na dálnici D 48. Zde bude po schválení Ředitelstvím
silnic a dálnic značení informovat o zákazu vjezdu pro tranzitní nákladní
dopravu nad 12 tun na uvedené silnice a nemělo by tak docházet k závlekům
a nechtěným průjezdům nákladních vozidel.

Integrační akce ve Szczyrku
V pátek 23. listopadu 2018 se vydali občané obce Kaňovice na
Integrační akci do města Szczyrk. Zástupci města Szczyrk přivítali hosty
v kulturním centru. Následovalo představení zástupců celého polského
regionu a turistického potenciálu partnerského města.
Dalším bodem programu bylo slavnostní otevření stezky u jednoho
z odpočinkových míst. Stezka má celkovou délku 32 kilometrů a vede po
hřebeni nad městem.
Sázení lípy a Broučkiáda 11. listopadu 2018
Začalo to sázením lípy. Já jsem držel
vlajku České republiky. Pan starosta nám
povídal o historii Československého státu a o
1. světové válce. Do připravené jámy zasadili
malý stromek a moje sestra zahrála na housle
Českou hymnu. Potom jsme se všichni vyfotili
u lípy. Program pokračoval Broučkiádou. Šli
jsme na úřad a tam jsme vyráběli podzimní
obrázky. Moc se mi líbilo, že bylo připraveno hodně různobarevných listů, ze
kterých jsem poskládal celého jelena. S maminkou jsme si dali čaj. Pak jsme
vyšli ven, kde se plnily různé úkoly. Poskládal jsem puzzle, naučil se
básničku, musel jsem si zapamatovat obrázky, přelézt pavučinou a
namalovat křídou broučka. Na závěr jsem dostal sladkou odměnu a diplom a
odjeli jsme domů. Moc se mi Broučkiáda líbila, těším se na další akci pro děti.
Štěpán Novotný (7 let)
Vánoční koncert s posezením
Poslední adventní neděli proběhl v sále
obecního úřadu tradiční Vánoční koncert
s posezením. Večerem nás provedla rodina
Novotných včetně dětí. Krásnou hudbou i milým
slovem navodili sváteční atmosféru. Na závěr
nechyběly koledy, které si mohli všichni společně zazpívat.
Příjemný večer doplnily výborné domácí speciality, za které všem
děkujeme.
Vánoční strom z Kaňovic
Před vánočními svátky došlo k domluvě Římskokatolické farnosti
Sedliště o darování vánočního stromu od kaple sv. Hedviky do farního kostela
sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Krásný smrk z Kaňovic zpříjemnil vánoční
svátky a část lednových dní návštěvníkům kostela a byl ozdobou také
koncertů, které se v kostele konaly.

Tříkrálová sbírka
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí.
Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech
Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali
pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného
rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček. „Tříkrálová sbírka je most mezi
starým a novým rokem. Ze starého si bere poselství Vánoc a přenáší jej jako
přání všeho dobrého do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným mostem.
Moc děkujeme všem koledníkům, že spolu s námi tento most staví a všem
dárcům, že po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek
Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo v Kaňovicích vybrat
krásných 9 927 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy v
pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež,
stejně jako na terénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2019.
Charita Frýdek-Místek Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky

V. Obecní ples
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. Hrát k tanci bude opět
pětičlenná kapela Cactus. Vstupenky s místenkou, v ceně
250,- Kč, jsou v prodeji v kanceláři Obecního úřadu. V ceně vstupného je
večeře a drobné občerstvení.
Případné sponzorské dary do tomboly můžete předat na obecním úřadě
do pondělí 18. února 2019.
Dětský karneval 17. 3. 2019
Malí i větší kamarádi se pak mohou přijít pobavit na
DĚTSKÝ KARNEVAL, který vypukne v neděli 17. března v
15 hodin ve společenské místnosti OÚ. Karnevalový rej
tentokrát rozproudí svým zábavným programem skvělá
Lena Freyová a chybět samozřejmě nebude ani bohatá
tombola. Vstup je pro děti zdarma, dospělí 30Kč.
(Milí rodiče, prarodiče, uvítáme drobné dárky do tomboly
vhodné pro kluky i holčičky, které můžete přinést do kanceláře OÚ)
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