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ZPRAVODAJ 3/2019 
Zasedání zastupitelstva obce 

Zveme všechny občany na čtvrté zasedání zastupitelstva obce, které 

se koná v pondělí 29. července 2019 v 18:00 v budově Obecního úřadu. 

Program: 1. Schválení smluv 

  2. Schválení rozpočtového opatření 2/2019 

 3. Různé 

Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020 

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona 

č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) s účinností od 1. ledna 2020 musí být pes označen 

elektronickým čipem. Aplikaci provádí veterinární lékaři.  

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době 

prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl 

roku zvířete. Svého psa můžete nechat čipovat již 

letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. 

Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto 

data platné, pouze pokud je pes takto označen. 

Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč 

v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen 

čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.  

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů 

zaregistrovat čip v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz. 
Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání 

a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí. 

 Chovatelé, kteří se svým psem cestují a mají vystaven pas, museli svého 

psa očipovat již v minulosti a povinnost mají splněnou. 

 Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině 

evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji 

vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší 

průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší 

dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění 

kontroly psů při prodeji. 

 



Autobusová zastávka a rekonstrukce oplocení  

Během měsíce srpna proběhne s podporou 

dotace Moravskoslezského kraje vybudování 

autobusové zastávky a rekonstrukce oplocení areálu Obecního úřadu 

v Kaňovicích. Rekonstrukce oplocení areálu u Obecního úřadu zvýší 

bezpečnost, potenciál využití a estetickou hodnotu centra obce. Vybudováním 

autobusových zastávek se zvýší dostupnost Obecního úřadu a větší možnost 

využití linky 383 pro občany bydlící v blízkosti Obecního úřadu. 

Úspěch Mladých hasičů na soutěži v požárním útoku  

V sobotu 8. června se zúčastnilo 

družstvo našich mladých hasičů soutěže v 

Dobré, kde se po dobrém výkonu umístilo 

na 3. místě. Jedná se tak o první úspěch po 

znovuobnovení mládeže u našeho sboru 

dobrovolných hasičů. Tímto dětem 

děkujeme za letošní zápal při tréninku. 

Dětský den  

V neděli 9. června se za nádherného 

slunečného počasí konal v areálu OÚ 

DĚTSKÝ DEN „NA STATKU“. Dětí, které se 

přišly spolu s rodiči a prarodiči pobavit,byl 

tentokrát opravdu rekordní počet. Kromě 

tradičního plnění naučných i dovednostních 

úkolů na osmi stanovištích si mohly prohlédnout domácí zvířata nebo se 

projet na koni a poníkovi. Asi největší pozornosti se těšilo malé ochočené 

vietnamské prasátko, které mohly děti vzít na vodítku i na malou procházku. 

Spoustu zábavy si všichni zúčastnění užili také při rodinné soutěži „ Kolečko 

s kolečkem“. Nejrychleji se podařilo převézt seno Honzíkovi K. s tatínkem. Na 

závěr tohoto příjemného odpoledne se ještě opékaly párky. Jsme rádi, že si 

děti svůj svátek užily a už teď se na všechny těšíme na akci příští.  

Letní hasičská slavnost 

Poslední červnová sobota patřila už potřetí za sebou letní hasičské 

slavnosti, která se konala u Obecního úřadu. Za příjemného počasí panovala 

přátelská atmosféra s tradičním občerstvením z uzáku a výčepu. Nechyběly 

ani domácí koláče upečené místními hasičkami. Proběhla také mini soutěž v 

požárním sportu a turnaj ve střelbě ze vzduchovky.  

Děkujeme všem občanům, kteří akci navštívili a podpořili tak místní SDH. 



Bezpečné prožití léta  

Prázdniny jsou již v plném proudu. I toto odpočinkové období však není zcela bez 
rizik. I v létě bychom měli dbát na základní pravidla požární bezpečnosti, aby nám nějaká 

mimořádná událost nenarušila chvíle pohody.  
Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou domácnost bez 

dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně 
v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu 
na centrálním jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních uzávěrech.  

Během letního období zůstávají také děti bez dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této 
době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snaží se 

například překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem, což nezřídka končí vzplanutím 
oleje na pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou požárů v tomto období je 
již tradičně hra dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, 

senících nebo v lese. Děti se v tomto období také rády „baví“ telefonováním na tísňová čísla 
a neuvědomují si, že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.  
Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen 

chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném 
ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 

materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně 
rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nezapomínejte, že také při grilování 
je třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec.  

Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu 
nebo pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný zákaz těchto činností.  
Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami. 

Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné 
koncentrace.  

V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým 
hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, 
postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. 

Ponechání zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě hazard s jejich zdravím. 
Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem 

vozidla. Na přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, 
který je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem.  

Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje!  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Pozvánka na Brukaniádu  
Na sobotu 31. srpna se připravuje další pokračování už tradiční recesní 

soutěže Brukaniády. Do soutěže se mohou přihlásit tříčlenná družstva, která 

však musí počítat s nástrahami různých možných i nemožných disciplín, kde 

jde především o legraci nežli o vítězství. Začátek je naplánován na 16:00 na 

Mezi lesy (registrace družstev od 15:00). Tímto zveme všechny příznivce i 

soutěžící na tuto akci.  

 
Den regionu Slezská brána 

V sobotu 21. září 2019 proběhne tradiční 

kulturní akce v areálu paskovského zámku. 

Letošní ročník bude zároveň oslavou 20 let od 

vzniku dobrovolného svazku obcí. Nechybět 

bude také bohaté občerstvení a možnost 

zakoupení regionálních produktů.  

 

Drakiáda 

Srdečně zveme všechny malé i velké kamarády do 

areálu OÚ na podzimní DRAKIÁDU (termín bude 

upřesněn – sledujte plakáty, stránky obce).  

Můžete se těšit na soutěž draků, oblíbené 

„zatloukání hřebíků“, opékání párků a příjemnou 

zábavu.  

 

Cvičení jógy 

Milí přátelé, zvu vás na lekce jógy s terapeutickým zaměřením, vhodné 

pro všechny věkové kategorie, a to od 1. října 2019 na Obecním úřadě 

Kaňovice, každé úterý od 18:00 - 19:30 hodin. 

Cena za lekci 70,-  Kč  při koupi permanentky na 10 vstupů, 80,- Kč při 
jednorázovém vstupu.              Jana Košař, tel.: 731 491 841 
 
Aerobik a cvičení s míči 

Každé pondělí probíhá v budově Obecního 

úřadu od 18 do 19 hodin aerobik a cvičení s míči. 

Cvičení vede Olga Santolíková a první lekce 

proběhne 2. září 2019.  
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