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ZPRAVODAJ 3/2017
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na třinácté zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 24. července 2017 v 17:30 v budově Obecního
úřadu.
Program: 1.
2.
3.
4.
5.

Schválení
Schválení
Schválení
Schválení
Různé

smluv
rozpočtového opatření č. 2/2017
OZV č. 2/2017 o místních poplatcích
OZV č. 3/2017 o společném školském obvodu

Dotace na dofinancování nákladů obce
Obec Kaňovice získala dotaci na dofinancování svých způsobilých
výdajů na projekt Energetické úspory obecního úřadu v Kaňovicích od
Moravskoslezského kraje ve výši 804 000,- Kč z programu Podpora
financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel. Jedná se tak již
o čtvrtou získanou dotaci na tento projekt.
Chodník podél silnice II/473
Stavební úřad ve Frýdku – Místku vydal dne 16.6.2017 rozhodnutí o
umístění stavby v rámci územního řízení k výstavbě chodníku v úseku
Restaurace U Magery – Bruzovičky podél komunikace II/473. Územní
rozhodnutí nabude právní moci na konci července 2017 a ihned poté podá
obec žádost o stavební povolení včetně přechodného dopravního značení.
Zastupitelstvo na svém zasedání také schválí darovací smlouvu se Správou
silnic Moravskoslezského kraje.
Spádová mateřská škola v Sedlištích
Novela školského zákona zavádí do praxe povinné předškolní
vzdělávání dětí ve věku pěti až šesti let a zároveň s tím povinnost obcí
vymezit jejich školské obvody. Zákonný zástupce dítěte je povinen ho
přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole. Proto musí
obec na tuto skutečnost reagovat vydáním obecně závazné vyhlášky a
schválením dohody o společném školském obvodu s obcí Sedliště. Tímto se
stanoví za spádovou Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská
škola Sedliště, kde je garantováno přijetí dětí z obce Kaňovice do mateřské
školy. V případě, že je dítě k předškolnímu vzdělávání přihlášeno
k docházce v jiné mateřské škole, zákonný zástupce zákonnou povinnost
také naplnil.

Dotace na zahradní kompostéry pro občany zdarma
Obec Kaňovice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému
nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou
únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve
prospěch přírody i vás občanů samotných. Jelikož i biologicky rozložitelný
odpad tvoří nemalou část z celkového objemu komunálního odpadu, který
končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se podpořit systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli domácí
kompostér a to využitím možnosti získání finančních prostředků z EU na
jejich zakoupení. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto
kompostéry, které by pro vás byly zakoupeny prostřednictvím finančních
prostředků z EU (85 %) a prostředků obce (15%). Ke zjištění zájmu slouží
přiložený dotazník.
Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně
kompostovat. Možnost odvozu bioodpadu do kompostárny v Bruzovicích
v období od 1. dubna do 30. listopadu zůstane zachována a bude nadále
bezplatná.
Již v minulých letech jsme se snažili podat žádost o dotaci na
kompostéry pro své občany. Bohužel z důvodu malého počtu obyvatel v obci
nebyla žádost možná. Nyní se nám podařilo spojit s obcemi Sedliště, Krmelín
a Sviadnov a pokusíme se na dotaci dosáhnout společně. O výsledku žádosti o
dotaci budete informováni.
Podmínky dotace:







výše dotace 85 % EU, 15 % obec
občanům jsou na dobu pěti let kompostéry zapůjčeny, poté přecházejí do
jejich vlastnictví
na jednu domácnost připadá možnost získání jednoho kompostéru
odevzdat dotazník (Zpravodaj, www.obec-kanovice.cz) do 19. 7. 2017
na OÚ Kaňovice

Kompostovaní je přírodní proces, při kterém
dochází k proměně biologických odpadů působením
mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky.
Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti
půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní
hnojivo.

Region Slezská brána má facebook pro propagaci společenských akcí
Po vytvoření nového vzhledu a struktury svých webových stránek
www.slezskabrana.cz se rozhodl dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána (DSO
RSB) rozšířit poskytování informací o facebook.
K vytvoření a spuštění facebookového profilu
pod názvem „Kultura Slezské brány“ došlo ke
konci dubna 2017. Kromě kulturních akcí je však
facebook určen také pro informace o jiném
společenském dění – například o sportovních
akcích, akcích typu obecních slavností atd. Pro
nové zájemce je nejrychlejší cestou přístupu
k facebooku jeho otevření přes webové stránky
www.slezskabrana.cz, kde je v liště u dolního
okraje také odkaz „facebook“.
Po jeho odkliknutí se již objeví vlastní stránky.
Za počáteční měsíc a půl trvání bylo na náš
facebook vloženo okolo třiceti příspěvků. Jejich
sledovanost
odpovídá
atraktivitě
akcí
a
pravděpodobně také vztahu již zavedených uživatelů k určité lokalitě. Tuto atraktivitu
akce nebo lokální vztah uživatelů zároveň facebooku pomáhá ověřovat. Podle „počítadla“
pod zobrazeným příspěvkem označeného jako „oslovení lidé“ přijaly informaci o
jednotlivých akcích desítky až stovky zájemců.
Facebook se odvolává v některých případech na další informace uváděné na webu
www.slezskabrana.cz. Oba dva tyto informační kanály DSO RSB se tak navzájem
podporují. Sledovanost webu po zavedení facebooku vzrostla cca o 50 %.
Co dodat?
Zavedením facebooku „Kultura Slezské brány“ jsme chtěli přiblížit společenské
dění v našem regionu také zájemcům, kteří upřednostňují právě tento zdroj informací.
Návštěvnost potvrzuje, že se to poměrně daří.
Více o konkrétních akcích naleznete na: https://www.facebook.com/slezskabrana/
Ing. Miroslav Lysek,
projektový manažer dobrovolného svazku obci Region Slezská brána

Smažení vaječiny a kácení máje
Poslední květnová sobota, patřila jako už tradičně,
smažení vaječiny a kácení máje. Tuto lidovou tradici
udržuje náš místní sbor dobrovolných hasičů, již po
desetiletí. Letos díky i krásnému počasí padl historický
rekord v počtu vajíček použitých na smažení této
pochutiny. Poslední nejlépe zaznamenaný výsledek 573
kusů vajíček z roku 2014 byl pokořen o neuvěřitelných
127 kusů. Děkujeme všem, kteří přišli a zapojili se. A
tímto vás zveme i na další letošní akci pořádanou hasiči
a to na Brukaniádu, která se uskuteční poslední
sobotu v srpnu.

Koncert v kapli
Krásný koncert se konal třetí květnovou neděli v naší půvabné kapličce
sv. Hedviky, trio Ensemble Moravia nám předvedlo ve složení housle,
violoncello a klavír několik skvělých skladeb světového klasika Ludwiga van
Beethovena v různých kombinacích. Obecenstvo vřele ocenilo výkony
umělců a zaujalo jej i originální průvodní slovo. Akustika v kapli velice
napomohla zdařilému vystoupení.
Dětský den
V neděli 4. června se na zahradu u
obecního úřadu sešlo asi 25 malých indiánů
v doprovodu rodičů i prarodičů, aby společně
oslavili Den dětí.
Na osmi stanovištích
museli odvážní indiáni prokázat svou
bystrost, šikovnost i obratnost – ručkovali na
laně, plížili se za bizonem, stříleli z luku,
lovili rybky, poznávali stopy, jezdili na poníkovi. Děti si také vytvořily pestré
indiánské čelenky a zkrášlily svá trička krásnými indiánskými motivy. Ti,
které krátká dešťová přeháňka nezahnala domů, si vyzkoušeli indiánské
bubnování, pak si na ohni opekli párky a bavili se, hráli si i tancovali až do
večerních hodin. Na to, jak si děti své odpoledne užily, se můžete podívat ve
fotogalerii na stránkách obce.
Setkání klubů důchodců
Klub důchodců Kaňovice jako každoročně, tak i letos pořádal v červnu
přátelské setkání klubů z obcí Bruzovice, Bludovice, Sedliště, Šenova,
Václavovice, Lučiny a nově se k nám připojil klub důchodců Soběšovice. Na
našem setkání jsme měli zajištěno vynikající občerstvení, bohatou tombolu,
hudební vystoupení pana Novotného s rodinou a hudbu k poslechu i tanci.
Všichni účastníci byli velmi spokojeni, hezky se pobavili, zatančili si a
s dobrou náladou se rozloučili až ve večerních hodinách.
Pozvánka na zájezd do Štramberku
Obec Kaňovice pořádá ve středu 20. září 2017 celodenní zájezd do
Štramberku s programem pro seniory a zájemce o poznávání regionu.
Zajištěna je návštěva pekárny štramberských uší, expozice Aqua-terra a
Muzea Zdeňka Buriana. Oběd je zajištěn ve stylové hospůdce.
Odjezd je v 8:15 od restaurace U Magery. Předpokládaný návrat v cca
15:00. Cena zájezdu je 100,- Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Kaňovice
do 31. 7. 2017, kde také dostanou bližší informace.
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