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ZPRAVODAJ 4/2020 
Zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na desáté zasedání zastupitelstva obce, které 

se koná v pondělí 30. listopadu 2020 v 18 hodin v budově obecního 

úřadu.   

Program: 1. Schválení smluv 

   2. Schválení rozpočtového opatření 3/2020 

   3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2021 

   4. Různé 

 

Víceúčelové hřiště v areálu Obecního úřadu v Kaňovicích 
I přes nepříznivé klimatické podmínky se podařilo 

realizovat první fázi projektu víceúčelového hřiště. 
Proběhlo zarovnání plochy budoucího travnatého hřiště 
a během následujících dní bude vybudováno oplocení ze tří stran hřiště. 
Hřiště navazuje na stávající naučnou stezku a dětské hřiště. Projekt je 
podpořen z Programu rozvoje venkova 2020 Moravskoslezského kraje.  

 
Volby 2020 

Volební účast ve volbách do zastupitelstva kraje byla 47, 24 % (120 
voličů), v prvním kole voleb do Senátu 42, 13 % (107 voličů) a ve druhém kole 
pouze 15, 35 % (39 voličů). Podrobnější informace na www.volby.cz 

 
„Nebuďte neviditelní“  

Nastalo období, které 

sebou nese z pohledu provozu 

na pozemních komunikacích 

„SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, 

by měli mít při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. Řidič 

motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný, a 

především soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou přináší deště, mlhy, 

mrholení, a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u 

chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při 

vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit 

svou viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála 

reflexních prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním 

reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až 

na vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace vstupuj s 

vědomím: „Když jsi vidět je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“! 

por. Bc. Martina Jablońská 



Placená inzerce: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sdílený vývoz žump a septiků 

 Společnost SmVaK opět nabízí občanům sdílený vývoz žup a septiků, 
kdy se mohou sousedi domluvit na společném vývozu. Termín pro obec 
Kaňovice je stanoven na 18. listopadu 2020. Vývoz můžete objednávat na 
www.smvak.cz v sekci nabídka služeb. Ve formuláři uveďte sdílený vývoz.  
Případně na bezplatné lince 800 292 400.  
Podrobnější informace a orientační ceny najdete na www.obec-kanovice.cz.  



Region Slezská brána  

Dobrovolný svazek obcí 
Region Slezská brána získal 
z OP Zaměstnanost dotaci na projekt Komunikační nástroje, strategické 
dokumenty a pasporty pro potřeby měst a obcí Regionu Slezská Brána, 
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731. Základními 
pořizovanými výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO Region Slezská 
brána na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a 
jeho obcí pro období 2021–2025 a Komunitní plán rozvoje  

V rámci našich měst a obcí dojde konečně i k sjednocení úrovně 
rozvojových dokumentů pro lepší plánování společného rozvoje a umožní 
správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých 
obcích, aby se tak účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen při 
zavádění nových služeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň hospodárném 
využívání těch dosavadních. 

Aktivitami projektu bude rovněž možnost pořízení pasportů majetku 
měst a obcí: pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. 
Tyto odborné dokumenty budou praktickými podklady pro správu majetku 
obcí, umožní rychlý přehled i snadnější plánování oprav a údržby. Obce a 
města si v rámci projektu pořídí mobilní rozhlas a modernizují obecní webové 
stránky.  

Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních prostředků 
městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno 
z dotačních fondů EU.  Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do 30. 6. 
2022. Obec Kaňovice je do projektu zapojena a díky jeho realizaci pro svou 
potřebu získá aktualizaci strategického plánu, pasport veřejného 
osvětlení a také bude provedena modernizace webových stránek.  

Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký průběh a úspěšné 
dosažení všech plánovaných cílů! 

Petr Baďura, 

předseda DSO RSB 

Energetici vyzývají k okleštění stromů pod vedením 

Současné období vegetačního klidu je vhodné k oklešťování stromů 
v ochranných pásmech distribuční soustavy. Energetici proto upozorňují 
všechny vlastníky pozemků na to, aby v těchto dnech začali odstraňovat ze 
svých stromů či porostů větve, které zasahují do blízkosti vedení elektrického 
napětí. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 metry. Nejmenší vzdálenost větví stromů od nadzemního 
vedení nízkého napětí je 1,5 m. Pokud neprovedou zásah majitelé pozemků 
do 15. listopadu, vstoupí na pozemky energetici a provedou nezbytný zásah 
pro bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy. 
 



Vítání občánků 

V době, kdy to ještě umožňovala vládní opatření, jsme 
netradičně v rouškách uvítali nejmladší občánky naší obce. Dne 
19. září byli přivítání Malia Kantorová, Vanesa Novotná a Šimon 
Pokluda mezi občany naší obce. Dopoledne zpestřil příjemný 
doprovodný program plný hudby a poezie.  Ty, kteří se vítání 
nemohli zúčastnit, uvítáme rádi na jaře příštího roku. 

Obec Kaňovice na Dnech regionů v Paskově  
Jednou z mála akcí v regionu byl Den regionů Slezská 

Brána v Paskově, který se uskutečnil v sobotu 19. září. Akce 
byla zahájena průvodem soutěžících, kteří zastupovali 
jednotlivé obce a ukázkou dožínkových věnců, které si 
každá obec připravila. Krásný věnec Kaňovic vytvořily Eliška 
Klimšová, Eliška Šajnová a Lenka Vrublová. Dožínkový 
věnec naší obce získal cenu za nejroztomilejší věnec. 
Stanoviště s úkoly, které si připravily jednotlivé obce, za 
Kaňovice úspěšně plnili členové rodiny Novotných. Z celkem 
jedenácti týmů se umístili na krásném pátém místě. Našim 
úkolem pro soutěžní týmy bylo tradiční zatloukání hřebíků.  
Bohatý kulturní program vyvrcholil koncertem kapely Fleret a Zuzany 
Šulákové. Na fotografie soutěžních věnců se můžete podívat ve fotogalerii na 
webových stránkách obce Kaňovice. Reportáž z povedené akce je na 
stránkách: http://www.slezskabrana.tv/2020-09-28-slezska-brana-den-
regionu-v-paskove-6-rocnik-fleret-sulakova.html 

Mikulášská nadílka 5. prosince 

V sobotu 5. prosince potěší Mikuláš všechny 
hodné kaňovické děti (do 15let) svou tradiční 
nadílkou. Netradičně ji ale nechá po 16 hodině za 
dveřmi vašich domů (ve schránce, na klice, na 
okně), tak aby neohrozil zdraví své ani vaše. 

Děti si mohou s rodiči připomenout, jak to bylo, když k nám loni přišel 
Mikuláš s čertem a andílkem, namalovat obrázek a vhodit do schránky u 
obecního úřadu do 8. prosince. Všechny krásné obrázky pak vystavíme na 
nástěnkách v naší obci a vy si je můžete na procházce prohlédnout. 

Užijte si příjemný večer v kruhu rodinném. Celá Mikulášova družina se 
bude těšit zase za rok. 
 

Úhradu za známky na popelnice a poplatky za psy na rok 2021 bude 
možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu od 4. ledna 2021. 
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