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ZPRAVODAJ 2/2019
Zasedání zastupitelstva obce
Zveme všechny občany na třetí zasedání zastupitelstva obce, které
se koná v pondělí 29. dubna 2019 v 17:30 v budově Obecního úřadu.
Program: 1.
2.
3.
4.

Schválení smluv
Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018
Schválení rozpočtového opatření 1/2019
Různé

Stezka pro chodce a cyklisty
Na konci února 2019 úspěšně proběhla kolaudace
Stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/473. Dále
výběrová komise a programový výbor MAS Slezská brána
schválil tento projekt na 1. místě v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) Doprava 1 a byl
předán k Závěrečnému ověření způsobilosti CRR a doporučen k financování.
Výše podpory činí 95 % uznatelných nákladů, kam patří kromě nákladů
na realizaci stavby také projektová dokumentace, studie proveditelnosti a
technický dozor investora.
Klid o nedělích a svátcích
Žádáme občany, aby o nedělích a svátcích omezili práce
spojené s užíváním zařízení a strojů způsobujících nadměrný
hluk (sekaček na trávu, motorových a kotoučových pil,
křovinořezů, brusek apod.) a respektovali své spoluobčany,
kteří chtějí odpočívat a užít si těchto dnů v klidu a bez rušení
zvukem zahradní techniky či jiných zdrojů hluku.
Pokud se ujednotíme na nedělním a svátečním klidu, bude jistě
odpočinek v těchto dnech vydatnější. Budeme moci řádně vychutnat to, že
bydlíme na vesnici, kde máme louky a lesy za humny a můžeme trávit
příjemné chvíle odpočinku s rodinou a přáteli.
Děkujeme a věříme ve vzájemnou ohleduplnost.

Autobusová zastávka a rekonstrukce oplocení
Jak jsme vás již informovali, 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. Žádost o dotaci byla úspěšná a maximální výše dotace bude
246 000,-. Nyní probíhá příprava stavebního
řízení k výstavbě dvou nástupišť, které jsou
podmínkou zařazení zastávky do systému
ODIS.
V rámci
řízení
došlo
bohužel
k zamítavému stanovisku společnosti ČEZ
Distribuce,
z důvodu
realizace
stavby
v ochranném pásmu VVN. V rámci řízení došlo
ke změně umístění nástupišť a zajištění výjimky
pro výstavbu nástupišť. Předpoklad zařazení
zastávky do systému ODIS je od 1. září 2019.
Uzavírka silnice II/473 v Šenově
Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 473-009 nad tratí SŽDC v Šenově
je stanovena úplná uzavírka silničního provozu.
Veškerá doprava bude svedena na objízdnou trasu, která povede po ulici
Volenská, Václavovická a Šenovská. Provoz chodců přes železniční trať bude
převeden od 22. 4. 2019 po provizorní lávce, vybudované podél
rekonstruovaného mostu. Na objízdné trase bude po dobu realizace stavby
provedena úprava změny přednosti v jízdě.
Ukončení úplné uzavírky a uvedení mostu do provozu je naplánováno
do 30. 10. 2019. Z důvodu uzavírky a řešení umístění dopravního značení
dochází také ke zdržení omezení tranzitní nákladní dopravy na silnici II/473.
Jízdní řád prodloužené linky 383
Jízdní řád prodloužené linky 383, která začne jezdit v častějších
intervalech od 9. června 2019 je k dispozici na webových stránkách
www.obec-kanovice.cz. Jízdní řád je v provizorním režimu vzhledem k výše
zmíněným změnám provozu a může být ještě mírně upraven společností
KODIS. Na lince platí tarif ODIS a bude provozována také o víkendech.
V. Obecní ples
V sobotu 23. února se v restauraci U Magery
konal V. OBECNÍ PLES. Taneční náladu navodilo
hned v úvodu večera temperamentní vystoupení
dámské stepařské skupiny Vítr. Veselou zábavu
pak v zaplněném sále rozproudila již osvědčená
kapela Cactus. Její bohatý repertoár lákal na

taneční parket až do pozdních nočních hodin. Tradičním vrcholem
společenského večera byla bohatá tombola, kterou tentokrát doslova „rozbili“
manželé Jurčovi. Ještě jednou jim k úžasné výhře blahopřejeme a zároveň
děkujeme všem sponzorům.
Dětský karneval
V neděli 17. března se ve
společenské místnosti obecního úřadu
sešli malí kamarádi a kamarádky v
nádherných a pestrých kostýmech, aby si
společně užili DĚTSKÝ KARNEVAL.
Karnevalový rej a opravdu skvělou zábavu
rozproudila animátorka Lena Freyová,
která nenechala děti snad ani na minutu
vydechnout. Po hrách, soutěžích a tanci,
do kterého se zapojili často i úžasní
rodiče, následovala bohatá tombola, v níž získal pěkný dárek opravdu každý.
Věříme, že všechny děti odcházely vydováděné a spokojené.
Křížem krážem Slezskou branou
Letos již po desáté pořádal Dům
dětí a mládeže Vratimov, příspěvková
organizace soutěž pro děti a seniory
Regionu Slezská brána „Křížem krážem
Slezskou bránou“. Vyhlašovatelem
soutěže byl svazek obcí Region Slezská
brána
(RSB).
Soutěž
proběhla
v paskovském kině 12. dubna 2019 a
zúčastnilo se jí také družstvo seniorů
z Kaňovic. Podstatou, stejně tak jako v předcházejících ročnících, byla
znalost regionu – obce a jejího okolí, kde žijeme. Dům děti a mládeže Vratimov
zvolil formu průběhu odvozenou od populární televizní soutěže „Riskuj“.
Soutěžní týmy, vždy v počtu tří členů, si tak mohly volit oblast, ze které
dostanou otázku, a také její náročnost ohodnocenou počtem bodů. Na
odpověď byl vymezený čas, ve kterém si mohli soutěžící svou odpověď
promyslet. V případě správné odpovědi získal tým odpovídající počet bodů,
v případě nesprávné však nebyl sankcionován. Zajímavým prvkem – zdrojem
informací – bylo využití video prezentací jednotlivých obcí.
Bohužel po úspěšném prvním kole mělo družstvo z Kaňovic smůlu na
vybrané otázky, a tak se v letošním ročníku umístilo na šestém místě z šesti
týmů. Po finálovém rozstřelu zvítězilo zkušené družstvo seniorů ze Sedlišť.
Věříme, že získané znalosti obohatí naše seniory a zkušenosti ze soutěže
uplatní v příštím ročníku.

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 2019.
Nebezpečný odpad
V sobotu 27. dubna 2019 bude od 11 do 12
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.
Stavění Máje 30. 4. 2019
Sbor dobrovolných hasičů Kaňovice si dovoluje pozvat všechny občany
a známé na tradiční posezení u příležitosti místní lidové tradice, stavění Máje.
Akce se uskuteční v úterý 30. dubna na sportovišti Mezi lesy, kde bude
připraveno občerstvení z nového výčepního stánku, který bude u této
příležitosti slavnostně otevřen. Začátek v 16 hodin.
Smažení vaječiny a kácení Máje
V sobotu 25. května proběhne na sportovišti Mezi lesy tradiční smažení
vaječiny a kácení Máje. Vajíčka se budou vybírat stejně jako vždy do 18:00.
Samozřejmě bude připraveno i občerstvení z výčepního stánku. Chléb a
pažitku s sebou. Začátek a otevření okénka v 16:00.
Srdečně zvou vaši hasiči.
Dětský den 9. 6. 2019
Dne 9. června se v areálu obecního úřadu
uskuteční od 15 hodin DĚTSKÝ DEN „ NA STATKU“.
Pro děti budou připraveny soutěže, úkoly, projížďka
na koni, malá výstava domácích zvířat a samozřejmě
dárky a odměny. Chybět nebude občerstvení a
večerní opékání párků (z vlastních zásob).
Na všechny kamarády se moc těšíme!
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