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ZPRAVODAJ 3/2020
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na deváté zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 31. srpna 2020 v 18 hodin v budově obecního
úřadu.
Program: 1. Schválení smluv
2. Schválení rozpočtového opatření 2/2020
3. Různé
Víceúčelové hřiště v areálu Obecního úřadu v Kaňovicích
Během září bude zahájena úprava terénu pro víceúčelové hřiště v
areálu Obecního úřadu v Kaňovicích. V rámci projektu dojde k zarovnání a
oplocení travnaté plochy, navazující na naučnou stezku a dětské hřiště.
Projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova 2020 Moravskoslezského
kraje.
Nebezpečný odpad
V sobotu 24. října 2020 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.
Náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu, který probíhá dvakrát
ročně, byly v loňském roce 23 713 ,- Kč.
Klub seniorů chystá až na rok 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se první setkání klubu
seniorů přesouvá na rok 2021. O přesném termínu vás budeme informovat
ve Zpravodaji.
JIN JÓGA
Srdečně jste zváni na cestu poznávání jógy v pomalejším tempu, kde stres nahradí uvolnění
a uvědomění si vlastního těla. Přínosem vám bude pružné tělo s regenerovanými klouby,
emocionální uvolnění a duševní obohacení. Při JIN józe dochází ke zvyšování uvědomění a
odplavení stresových hormonů. Je také velmi vhodná pro přípravu a uvolnění těla při
namáhavé činnosti, nebo dynamickém sportu.
Kde?
ve společenském sále Obecního úřadu v Kaňovicích.
Kdy?
od 13. 10. 2020 každé úterý v 18:00 - 19:30 hodin
Těší se instruktorka Jana. Informace na t. č. 731 491 841.

Opětovně žádáme občany a majitele nemovitostí, aby nakládali s
odpadními vodami zákonným způsobem a nevypouštěli
odpadní vody na pozemky a do příkop.
Placená inzerce:

„Místní akční skupina Slezská brána“
finanční prostředky do našeho regionu
Co jsme? Místní akční skupina Slezská brána, z. s. je nezisková organizace s úkolem
rozdělovat do území dotace z fondů EU.
Jak dlouho v regionu působíme? Naše MASka působí v území devíti obcí (Kaňovice,
Paskov, Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň) od roku 2015.
Za tu dobu MAS rozdělila do svého území dotace v celkové výši 40 273 518,- Kč, což je
zhruba 8 milionů každý rok. Celkem bylo podpořeno 26 projektů.
Pro koho dotace z MAS jsou? Spektrum příjemců je pestré – od měst a obcí, přes
podnikatele, neziskové organizace, školy až po spolky. Smyslem místních akčních skupin je
podpora venkova, proto jsou vyhledávanými příjemci zvláště zemědělci, výrobci potravin,
místní řemeslníci a organizace a podniky působící ve venkovském prostředí. MAS také
pomáhá školským zařízením s jejich projekty v tzv. Šablonách, v nichž školy, školky, domy
dětí a mládeže, střediska volného času, ZUŠky, školní družiny a kluby dosud díky podpoře
MAS mohly čerpat téměř 28 milionů Kč.
A co už jsme podpořili? Tak třeba…
Oprava lesní cesty pod
Štandlem

Sviadnov
Přechod pro chodce Sviadnov

Sviadnov

Příměstské tábory v DDM
Vratimov

Vratimov
Obraceč KRONE

Řepiště

Kde nás najdete? Naše kancelář je v Paskově na Nádražní 38.
Navštivte naše webové stránky www.masslezskabrana.cz.

Stezka pro chodce a cyklisty

Kaňovice
Pořízení užitkového vozidla

Paskov

Obec Kaňovice na Dnech regionů 19. září 2020 v Paskově
Pestrého programu Dnů regionu Paskově, který začíná od 14 hodin, se
letos aktivně zúčastní také naše obec. Díky šikovným seniorkám se zapojíme
do soutěže o nejkrásnější "dožínkový" věnec. Zastoupení budeme mít také v
soutěži čtyřčlenných týmů jednotlivých obcí. Ve večerních hodinách
proběhne koncert kapely FLERET a v neděli se na odpoledním koncertu
představí dechový orchestr ZUŠ Vratimov. Tím ale program zdaleka nekončí,
takže neváhejte a přijďte se podívat.
Společenské akce Brukaniáda a Drakiáda jsou letos bohužel zrušeny
Kroužek mladých hasičů pokračuje
Začátek kroužku je vždy v pátek u hasičárny v 16:00 a konec v
17:30. Soutěže mladých hasičů jsou ve dvou kategoriích bez rozdílu pohlaví,
mladší děti do 11 let, starší do 15 let. Mladí hasiči mezi sebou rádi uvítají
nové členy.
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