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ZPRAVODAJ 4/2019 
Zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na 5. zasedání zastupitelstva obce, které se 

koná v pondělí 21. října 2019 v 18:00 v budově Obecního úřadu. 

Program:  

1. Schválení smluv 

2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 

3. Různé 

 

Rekonstrukce oplocení a vybudování zastávek 

 V průběhu měsíce října došlo k dokončení 
realizace vybudování dvou autobusových nástupišť a 
rekonstrukci oplocení areálu obecního úřadu. Začátkem října již byly 
zahájeny kroky potřebné k zařazení zastávky Kaňovice, obecní úřad do 
systému ODIS a změně licence provozovatele linky 383, aby co nejdříve po 
kolaudaci došlo k možnosti využití nově vybudovaných zastávek občany. 

Zpravodaj CSS 

Druhé 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. 

 

Společně se Zpravodajem 4/2019 vám byl doručen Adresář 

poskytovatelů sociálních služeb  a sociálních aktivit ve Frýdku- 

Místku. Adresář slouží k orientaci v sociální oblasti, která nabízí pomoc a 

podporu všem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. 

Propagační materiály Regionu Slezská brána 
Letos uběhlo již 20 let, kdy byl založen 

dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána. 
Součástí oslav byly také Dny regionů konané 20. – 21. 
září v Řepištích a v areálu paskovského zámku. 

U této příležitosti se také rozhodli starostové 
vydat propagační materiál, který by jednak přiblížil ve 
zkratce, co vše podstatné se za tuto dobu na území 
Slezské brány pod koordinací Regionu Slezská brána 
událo a jednak představil i konkrétní obce. Tento 
materiál o rozsahu 28 stran vyšel jako samostatná 
příloha Deníku 17. září 2019. Několik desítek kusů je k dispozici pro 
zájemce na Obecním úřadě v Kaňovicích. 



Drakiáda 
Za překrásného nedělního 

odpoledne se 13. října konala v areálu 
obecního úřadu už tradiční 
DRAKIÁDA. Přilehlá louka byla 
zaplněna více než 40 dětmi s rodiči i 
prarodiči, blankytně modrá obloha 
byla poseta desítkami pestrých draků. 
Porota měla tentokrát opravdu těžký 
úkol vybrat ty nejlepší, nejvytrvalejší a 
nejkrásnější draky. Ale podařilo se. Nejlepšího letce pouštěla Kristínka 
Vrublová, nejvytrvalejšího draka měl Matouš Kusák, největší krasavce 
předvedli Adámek a Bertík Bělikovi a největšího vozemboucha , a to doslova, 
vypustil Kubík Sedlák.  

Po vyhlášení výsledků a rozdání odměn pokračovalo příjemné 
odpoledne očekávanou soutěží v zatloukání hřebíků. Startovní pole bylo 
nabité ve všech vyhlášených kategoriích. Nejrychlejším zatloukačem a 
absolutním vítězem se letos stal Roman Kohut. Pak už následovalo opékání 
párků, hry na dětském hřišti a přátelské posezení až do západu slunce. 
Všem moc děkujeme za účast, paní Brablecové za výborný moučník a 
těšíme se na příští akci.   
 

Činnost mladých hasičů v roce 2019  

V roce 2019 se naší mladí hasiči 
zúčastnili celkem 9 soutěží s většími či 
menšími úspěchy. Už na začátku 
dubna jsme vyslali tři družstva a 
jednoho dorostence do Fryčovic na 
závod požárnické všestrannosti. Nejlépe 
se umístila hlídka č. 1, která obsadila 
14. místo. Jediný náš dorostenec Daniel Golich v soutěži jednotlivců obsadil 
pěkné 8. místo.  

V květnu vyrazilo desetičlenné družstvo na soutěž Plamen ve Frýdku-
Místku, kde se soutěžilo v několika atletických disciplínách a požárním 
útoku. Zde se nám konečně povedl požární útok a v této disciplíně jsme 
skončili na 8. místě z 16 družstev.  

První pohár jsme získali v červnu v Dobré, kde jsme v požárním útoku 
urvali 3. místo a oslavy pokračují doteď. Na konci června jsme během 
jednoho víkendu zvládli dvě soutěže v požárním útoku. V pátek jsme vyrazili 
do Vyšních Lhot na noční soutěž, kde jsme z 25 družstev obsadili 13. místo 
a druhý den v sobotu ráno opět požární útok tentokrát v Řepištích, kde 
jsme bohužel s neplatným pokusem obsadili poslední místo.  

Od července probíhala přestávka, ale někteří aktivní členové nezaháleli 
ani přes prázdniny a sami si organizovali činnost, ve které jsme je podpořili 



a vyjeli na soutěže do Krásné-Mohelnice, tam jsme se umístili na 4. místě a 
v Třinci-Gutech to bohužel úplně nevyšlo a bylo z toho předposlední místo.  

Na podzim na státní svátek 28. září se v Soběšovicích konala soutěž o 
železného hasiče v silových disciplínách. Nejlépe se umístil v kategorii 
chlapců do 15 let Albert Golich na 5. místě a mezi dívkami do 15 let opět 5. 
místo v podání Terezy Andělové. V říjnu nás čeká poslední soutěž letošního 
roku, a to závod požárnické všestrannosti ve Starém Městě. Děkujeme 
dětem za pěkné sportovní výkony a jejich píli při tréninku a snad v příštím 
roce budou opět úspěšní jako letos či ještě více.  
 
Sběr nebezpečného odpadu  

V sobotu 26. října 2019 bude od 11 do 12:00 
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. 

Sběr jedlých olejů a tuků 

S novelizací vyhlášky, která řeší třídění bioodpadů v obcích, vznikla 
nová povinnost ohledně separace kuchyňských olejů od 1. ledna 2020. 
Tuky a oleje po smažení ucpávají a snižují životnost odpadních potrubních 
systémů v domácnostech a neměly by se vylévat do dřezů ani do WC. Oleje 
a tuky sesbírané odděleně jsou po vytřídění recyklovány a používány 
například při výrobě biopaliv nebo ekologických maziv. Není možné ukládat: 
technické oleje a maziva (motorové, převodové apod.).  

V naší obci probíhá sběr olejů při sběru nebezpečného dopadu dvakrát 
ročně a nově od 1. ledna 2020 prostřednictvím nádoby umístěné u 
kontejnerů na tříděný odpad u obecního úřadu. Použité potravinářské oleje 
a tuky musí být předávány v pevných obalech (PET lahve, uzavíratelné 
tetrapakové nádoby). 

 
Čipování psů 28. listopadu 

V návaznosti na článek ve Zpravodaji 3/2019 
o povinném čipování psů a zájmu občanů, nabízí 
obec Kaňovice ve spolupráci s veterinární klinikou 
Alfavet možnost označení psů mikročipem 
veterinářem ve čtvrtek 28. listopadu od 17 hodin 
na obecním úřadě. Termín se týká těch občanů, 
kteří svůj zájem nahlásili na 15. září, ostatní 
zájemci se musí na případném čipování domluvit v kanceláři OÚ (tel.: 558 
636 336, e-mail: obec.kanovice@iol.cz). Při čipování psů je možno očkovat 

psy proti vzteklině.        INZERCE 
Číslo čipu bude zapsáno v 

evidenci psů obce Kaňovice při 
úhradě poplatku za psy na rok 
2020.  



Mikulášská nadílka v Kaňovicích  

Ve čtvrtek 5. prosince od 17 hodin 
bude naší obcí opět procházet Mikuláš se 
svou družinou. V předvečer svátku svatého 
Mikuláše budou hodným dětem (do 15 let) 
rozdávat sladkou nadílku, těm zlobivějším 
uhlí a brambory. Nenapravitelným zlobivcům 
tradičně hrozí, že skončí v pytli rohatého 
čerta. 

Vánoční posezení s koncertem 
Srdečně Vás všechny zveme na předvánoční 

posezení v neděli 22. prosince 2019 od 17:30 na 
obecním úřadě v Kaňovicích, kde při poslechu krásné 
barokní či romantické hudby ochutnáte vánoční 
cukroví, speciality z uzáku či vánoční svařák, 
zazpíváte si s námi nejznámější vánoční koledy a při 
tom všem si popovídáte se svými sousedy o událostech 
letošního roku, co se nám společně vše podařilo a co 
by se ještě dalo zlepšit.  

Hudební doprovod akce opět obstará kompletní rodina Novotných, 
takže uslyšíte všechny druhy nástrojů, klávesové, strunné i dechové. Moc se 
na Vás těšíme a doufáme v hojnou účast našich spoluobčanů.  
(nápoje budou připraveny, ochutnávka cukroví a jiných vašich vánočních dobrot vítána) 

 

VI. OBECNÍ PLES 
Srdečně zveme všechny občany a jejich přátele 

na VI. OBECNÍ PLES, který se bude konat v sobotu 
8. února 2020 od 19 hodin v restauraci U Magery. 
K tanci bude jako v loňském roce hrát pětičlenná 
kapela Cactus. 

     Vstupenky s místenkou za 250,- Kč lze 

zakoupit od 2. ledna 2020 na obecním úřadě. V 

ceně vstupného je večeře a drobné občerstvení. 

Případné sponzorské dary do tomboly můžete předat na obecním úřadě do pondělí 

3. února 2020. Předem děkujeme. 

 

Úhradu za známky na popelnice a poplatky za psy na rok 2020 bude 

možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu od 2. ledna 2020. Zároveň bude 

zapsáno číslo čipu do evidence psů. 
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