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ZPRAVODAJ 1/2020 
Změny v počtu obyvatel obce Kaňovice 

Počet obyvatel naší obce k 1. 1. 2020 je 327 obyvatel. V roce 2019 se 

narodily v obci dvě děti, dva obyvatelé zemřeli a dva se přihlásili v obci k 

trvalému pobytu. Devět obyvatel se odhlásilo. 

Kalendář akcí pro rok 2020 

8. 3……. Dětský karneval (Obecní úřad, od 15 hodin) 

12. 4……. Velikonoční pochod (Restaurace U Magery, od 9 hodin) 

25. 4……. Svoz nebezpečného odpadu (Parkoviště U Magery) 

30. 4……. Stavění máje (Mezi lesy) 

Duben …. Vítání občánků  

30. 5……. Kácení máje a smažení vaječiny (Mezi lesy) 

7. 6..……  Dětský den (Obecní úřad) 

27.6…….. Hasičská zábava (Areál OÚ) 

7. 8……… Letní hudební noc (Areál OÚ)  

29.8……… Brukaniáda (Mezi lesy) 

Září ……… Drakiáda (Obecní úřad) 

Říjen………Volby do krajského zastupitelstva a volby do Senátu 

24. 10…… Svoz nebezpečného odpadu (Parkoviště U Magery) 

20.12 ……. Vánoční koncert s posezením (Obecní úřad)  

 

Zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na sedmé zasedání zastupitelstva obce, které 

se koná v pondělí 2. března 2020 v 18 hodin v budově Obecního úřadu. 

Program: 1. Schválení smluv 

  2. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 

  3. Různé 

  
 
 



Oznámení o změně ceny vodného a stočného SmVaK od 1. 1. 2020 

Voda pitná (vodné)  41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 Kč (vč. 15 % DPH) 

Voda odvedená (stočné)  36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 Kč (vč. 15 % DPH) 

Likvidace odpadních vod  

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci, je nezbytné 

likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, 

která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost 

při kontrole jejího dodržování.  

Mezi lidmi panují značné nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na 

fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. 

Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost 

zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami 

vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou. 

Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je častým způsobem 

likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace 

v bezodtokových jímkách. Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni 

zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita 

povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. 

Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí 

vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod. Dalším 

povoleným způsobem, jak likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného 

vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních 

vod, u kterých je nutné dodržet podmínky vydané vodoprávním úřadem. 

Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje tak vysoký 

finanční postih. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem 

likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či 

podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona. 

 Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že 

vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do 

vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného 

vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí. Lidé neuspějí ani 

v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují 

dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti 

neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl 

odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. To lze jednoduše 

zkontrolovat prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka. 

 

Sdílený vývoz žump a septiků 

 Společnost SmVaK nabízí občanům tzv. sdílený vývoz žup a septiků. Jde 
o způsob, jak ušetřit za vývoz díky rozdělení nákladů za odvoz likvidovaných   
odpadních vod mezi více subjektů. Termín vývozu pro obec Kaňovice je 
stanoven na 23. března 2020. Vývoz můžete objednávat na bezplatné lince 
800 292 400 nebo www.smvak.cz v sekci nabídka služeb. Podrobnější 
informace a orientační ceny najdete na www.obec-kanovice.cz.  



Plánované projekty v roce 2020 
Na začátku ledna byla podána žádost v rámci 

Programu rozvoje venkova 2020 Moravskoslezského 
kraje na projekt Víceúčelového hřiště v areálu Obecního úřadu 
v Kaňovicích. V rámci projektu dojde k zarovnání a oplocení travnaté plochy 
navazující na naučnou stezku a dětské hřiště. Již v loňském roce byly na 
ploše umístěny dvě fotbalové branky, probíhá zde pravidelně trénink mladých 
hasičů a agility. Výše dotace by měla být téměř 40 %. 

V letošním roce by mělo dojít k dokončení projektu 
Evropské komise WiFi4EU. Rychlá a bezplatná Wi-Fi síť bude 
vybudovaná v budově a okolí obecního úřadu a také hasičárny. 

Dalším úkolem bude získání prostředků na instalaci radarů a 
ukazatelů rychlosti v obci.  

Obec Kaňovice se v letošním roce zúčastní soutěže Vesnice roku, která 
má krajskou i republikovou úroveň. 

 
Změna jízdních řádů linek 365, 366, 367, 368 a 369 

Na základě dispečerského sledování provozu a dodržování jízdních řádů 
na linkách 860365, 860366, 860367, 860368 a 860369 byl zjištěn dosavadní 
značný nesoulad jízdních dob mezi zastávkami daných jízdním řádem a 
reálných jízdních dob. Z tohoto důvodu s platností od 1. 3. 2020 dochází 
k větším úpravám odjezdových časů z jednotlivých zastávek na všech spojích 
zmíněných autobusových linek. 

Jízdní řády, platné od 1. března 2020 jsou dostupné na webových 
stránkách obce a kodis.cz. 

 
Odpadové hospodářství 

Celkové náklady obce za svoz komunálního, tříděného odpadu, 
nebezpečného odpadu a biologického odpadu byly v loňském roce 304 773,-
Kč. Za svoz komunálního odpadu bylo občany uhrazeno za známky 163 010,- 
Kč a dalším příjmem ve výši 82 913,- Kč byl tzv. zpětný odběr od společnosti 
EKO – KOM za tříděný odpad. 

 
Nebezpečný odpad 

V sobotu 25. dubna 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. 

Klub seniorů chystá první setkání 18. března 2020 

Srdečně zveme všechny zájemce o přátelská sousedská setkání a 

poznávání regionu na první setkání nového klubu seniorů, které se uskuteční 

ve středu 18. března v 16 hodin v sále Obecního úřadu.  Těšíme se na vaši 

účast. 



Vánoční koncert s posezením 

V neděli 22. prosince se v odpoledních 
hodinách v prostorách Obecního úřadu 
v Kaňovicích odehrál koncert rodiny Novotných, 
kteří vystoupili v plné sestavě a zaplnili sál 
v přízemí budovy převážně veselou klasickou 
hudbou pro klavír, housle, klarinet, flétnu či violoncello. Jako host se na 
začátku programu představila malá virtuoska na housle Viktorie Supíková. 
Vystoupení vyvrcholilo skladbou F. Mendelsohna pro klavírní trio a potom 
jako již tradičně zazněly vánoční skladby různých národů a končilo se 
společným zpěvem českých koled. Hudbu doplňovalo průvodní slovo E. 
Novotné a návštěvníci mohli ochutnat vánoční punč, cukroví a uzené dobroty, 
které si přinesli a navzájem vyměňovali. Ještě dlouho po skončení hudební 
části akce to v obecním sále hučelo jako ve včelím úle, když si občané, 
sousedé sdělovali dojmy a zážitky nabyté v uplynulém roce.  Těšíme se na 
setkání v tomto roce a hledáme mladé talenty, kteří by si chtěli s námi zahrát 
na koncertě v termínu poslední neděle před Štědrým dnem. Ozvěte se nám 
nejlépe přes e-mailovou adresu obec.kanovice@iol.cz nebo telefonicky.  

VI. Obecní ples 

V sobotu 8. února se konal v restauraci U 
Magery již VI. OBECNÍ PLES. Úvodní taneční 
vystoupení v zaplněném sále letos předvedla 
Lucka Boštíková, která se skupinou TS Aktiv 
tančí na mnoha prestižních soutěžích po celé 
České republice, kde sbírají mnoho úspěchů. 

  Pak už účastníky společenského večera nalákala na taneční parket 
dynamická skupina Cactus, která svým pestrým repertoárem všechny bavila 
do pozdních nočních hodin. Napjatě očekávaným momentem byla bohatá 
půlnoční tombola.  

Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly. Příští VII. Obecní ples 
se bude konat 20. února 2021. 

 
Dětský karneval 8. 3. 2020 

Srdečně zveme všechny malé i velké kamarády na 
DĚTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat ve společenské 
místnosti OÚ v neděli 8. března od 15 hodin. O zábavu se 
dětem svým pestrým programem postará, stejně jako loni, 
skvělá Lena Freyová a nebude chybět ani bohatá tombola.  

Vstup je pro děti zdarma, dospělí 30 Kč.  
(Tímto prosíme rodiče a prarodiče o drobné dárky do tomboly, které můžete 
přinést do kanceláře OÚ nejlépe do středy 4. 3. Děkujeme.) 
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