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ZPRAVODAJ 1/2017
Změny v počtu obyvatel obce Kaňovice
Počet obyvatel naší obce k 1. lednu 2017 je 303, muţů je 152 a ţen
151. Padesát jedna obyvatel Kaňovic je ve věku do patnácti let.
Kalendář akcí pro rok 2017
18. 2.…… III. Obecní ples (Restaurace U Magery, od 19 hodin)
26. 2……. Dětský karneval (Obecní úřad, od 15 hodin)
16. 4……. Velikonoční pochod (Restaurace U Magery, od 9 hodin)
29. 4……. Svoz nebezpečného odpadu (Parkoviště U Magery)
30. 4……. Stavění máje (Mezi lesy)
Květen …. Koncert v kapli
27. 5……. Kácení máje a smaţení vaječiny (Mezi lesy)
4. 6. …… Dětský den (Obecní úřad)
26.8…….. Brukaniáda (Mezi lesy)
Září ………Loučení s létem a Drakiáda (Obecní úřad)
Říjen……. Vítání občánků
Listopad…Broučkiáda (Obecní úřad)
17.12 ….. Vánoční koncert s posezením (Obecní úřad)
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na jedenácté zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 30. ledna 2017 v 17:30 v budově Obecního úřadu.
Program: 1.
2.
3.
4.
5.

Schválení
Schválení
Schválení
Schválení
Různé

smluv
návrhu rozpočtu na rok 2017
rozpočtového výhledu na rok 2019
záměru práva stavby sjezdu k RD

Plánované projekty v roce 2017
V letošním roce bude ukončen
projekt
Energetické
úspory
obecního úřadu v Kaňovicích. V
rámci projektu dojde k rozšíření a
rekonstrukci
sociálního
zařízení,
zateplení a modernizaci vytápění
budovy obecního úřadu. Kromě jiţ
obdrţené
dotace
z
Operačního
programu Ţivotní prostředí 2014 –
2020, bude podána ţádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2017.
Na konci roku 2016 byla podána ţádost do programu Ministerstva pro
místní rozvoj na realizaci výstavby dětského hřiště v areálu u obecního
úřadu. Dotace je poskytována aţ do výše 70 % vynaloţených uznatelných
nákladů akce. V případě neobdrţení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
se budeme snaţit získat prostředky na výstavbu z jiných zdrojů.
V lednu 2017 by měl Stavební úřad ve Frýdku – Místku vydat
rozhodnutí v rámci územního řízení k výstavbě chodníku v úseku
Restaurace U Magery – Bruzovičky podél komunikace II/473. Po vyřízení
všech potřebných dokumentů chce obec začít s výstavbou chodníku.
V roce 2016 obdrţela obec dotaci ze státního rozpočtu v rámci
programu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“
na
reprodukci poţární techniky. Dotace 450 000,- je určena na pořízení
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Kaňovice v roce 2017.
Obec také podala ţádost o spolufinancování ve výši 225 000,- z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Předpokládané celkové náklady na pořízení
dopravního automobilu budou milion korun českých.
Petice o omezení kamionové dopravy na silnici II/473
V loňském roce probíhala jednání s obcemi Václavovice, Sedliště a
městem Šenov o moţnostech omezení dopravy nad 12 tun ze silnice II/473,
procházející naší obcí. Kromě řešení situace na krajské úrovni, je výsledkem
petice města Šenova adresovaná příslušným správním orgánům. Smyslem
petice je dosáhnout omezení tranzitní nákladní, především kamionové
dopravy po státní silnici II/473 mezi Frýdkem - Místkem a Šenovem a
vykázání projíţdějících vozidel nad 12 tun na silnice 1/11 a R56, které jsou
k tomu stavěné. Petiční archy jsou pro občany připraveny k podpisu na
Obecním úřadě v Kaňovicích, v hostinci U Magery a v hospodě Sněmovna
do 19. února 2017.

Zpravodaj Centra společných služeb
V loňském roce vyšel první Zpravodaj Centra společných sluţeb, ve
kterém je kromě popisu činnosti centra zveřejněn i seznam veřejných sluţeb
pro občany naší obce. Zpravodaj CSS je dostupný na webových stránkách
obce.
Poplatek za svoz odpadu a psy
Známky na popelnice pro rok 2017 je moţné zakoupit na obecním
úřadě od 2. ledna 2017.
Ceny zůstávají stejné tj.
Odvoz 1 x za měsíc (zelená známka)

- 1.200,- Kč/rok.

Odvoz 1 x za 14 dní (modrá známka) - 1.700,- Kč/rok.
Termín svozu navazuje na harmonogram roku 2016, je uveden v kalendáři
obce Kaňovice a na webových stránkách obce.
V případě opomenutí odvozu popelnice s platnou známkou můţete volat
oddělení sluţeb zákazníkům: 596 761 324
Svoz tříděného odpadu: plast 1x týdně, papír lichý týden, sklo 1 x měsíčně.
Poplatek za psy zůstává pro rok 2017 stejný tj. 100,- Kč/pes.
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2017
Voda pitná (vodné)

41,41 (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)

37,32 (vč. 15% DPH)

Možnost pronájmu sálu
Dovolujeme si vám nabídnout pronájem
sálu v budově obecního úřadu pro vaše akce.
Rezervace sálu na tel: 558 63 63 36
Občan Kaňovic a člen klubu důchodců 800,- Kč
Občané jiných obcí……………………..…1000,- Kč
Akce bez vaření……………………. poloviční sazba
Pohřební hostiny…………………………….400,- Kč
Snídaně (svatba)…………………………….200,- Kč
Hodinová sazba…………………………….….60,- Kč

Broučkiáda
V nedělní podvečer 13. října 2016 se řada dětí se svými rodiči
nenechala odradit chladným a vlhkým počasím a dorazila na jiţ tradiční
BROUČKIÁDU. Děti si nejdříve vyrobily malá strašidýlka a pak uţ postupně
vyráţely s rozsvícenými lampionky a lucerničkami
na stezku za světýlky. Cestou musely zvládnout dvě
zastavení - u ducha a u čarodějnice a splnit jejich
nelehké úkoly. V cíli, kterým byla tentokrát místní
hospůdka Sněmovna, pak byly všechny statečné
děti odměněny pamětním listem a horkou
čokoládou.
Vánoční posezení s koncertem
V neděli 18. prosince 2016 se naši občané
opět v hojném počtu sešli, aby nasáli vánoční
atmosféru za poslechu hudby. O vánoční
koncert se i tentokrát postarala rodina
Novotných. Zaznělo několik skladeb různých
ţánrů a autorů pro klavír, housle, violoncello a
flétnu. Na závěr koncertu nechyběly ani tradiční
koledy, při kterých se i návštěvníci svým zpěvem zapojili. Koncert byl oţiven
i soutěţí, kdy měli posluchači spočítat, kolik vět má skladba od L. V.
Beethovena 12 variací G dur na téma z Judy Makabejského. Na vánočním
setkání nechyběl ani voňavý svařák, cukroví, koláče, uzené a další
pochutiny, o které se postarali naši občané.
Dětský karneval
„Začíná karneval, zpívej ola, ola, neváhej, vejdi dál, zpívej
ola, ola“… Hvězdou na tom našem DĚTSKÉM KARNEVALU se
mohou stát malí i větší kamarádi v neděli 26. února 2017.
Čeká na ně opět bohatý program tentokrát s animátorkou
Maruškou a samozřejmě také bohatá tombola. Rej pestrých
masek vypukne v 15 hodin ve společenské místnosti OÚ.
Těšíme se na vaše krásné veselé a moţná i strašidelné kostýmy!
Milí rodiče, uvítáme drobné dárky do tomboly, vhodné pro kluky i holčičky.
Dárky, prosím, přineste do kanceláře OÚ do 20. 2. Děkujeme!
III. Obecní ples
Posledních pár vstupenek s místenkou a večeří za 200,- Kč je
v prodeji na Obecním úřadě. III. OBECNÍ PLES se koná
v sobotu 18. února 2017 v restauraci U Magery od 19 hodin.
K tanci nám tentokrát zahraje čtyřčlenná kapela Kamila Tomana.
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