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ZPRAVODAJ 2/2021 
Zasedání zastupitelstva 

Zveme všechny občany na dvanácté zasedání zastupitelstva obce, 

které se koná v pondělí 28. června 2021 v 18 hodin v budově obecního 

úřadu. Upozorňujeme na nutnost dodržování aktuálních hygienických 

opatření. 

  Program: 1. Schválení smluv 

    2. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2021 

    3. Různé 

Žádost o vyplnění dotazníku pro Strategický plán rozvoje obce 

Obec Kaňovice v rámci projektu "Komunikační nástroje, strategické 
dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská brána a jeho obcí", 
který zajišťuje Region Slezská brána, pořizuje pro období let 2021 –2027 
Strategický plán rozvoje obce. Pro účely tvorby tohoto Strategického plánu je 
součástí tohoto čísla zpravodaje také dotazník. Vyplněný dotazník můžete 
odevzdat do 9. 7. 2021 do sběrného boxu v přízemí (u nástěnky) obecního 
úřadu nebo vyplnit online. Odkaz pro online vyplnění je dostupný na 
internetových stránkách www.obec-kanovice.cz. Strategický plán bývá 
podmínkou některých žádostí o dotační prostředky. Předem děkujeme za 
Vaše názory a podněty. 

Klid o nedělích a svátcích 

Žádáme občany, aby o nedělích a svátcích omezili práce 
spojené s užíváním zařízení a strojů způsobujících nadměrný 
hluk (sekaček na trávu, motorových a kotoučových pil, 
křovinořezů, brusek apod.) a respektovali své spoluobčany, 
kteří chtějí odpočívat a užít si těchto dnů v klidu a bez rušení 
zvukem zahradní techniky či jiných zdrojů hluku.  

Pokud se ujednotíme na nedělním a svátečním klidu, bude jistě 
odpočinek v těchto dnech vydatnější. Budeme moci řádně vychutnat to, že 
bydlíme na vesnici, kde máme louky a lesy za humny a můžeme trávit 
příjemné chvíle odpočinku s rodinou a přáteli. 

Děkujeme a věříme ve vzájemnou ohleduplnost.  

Společnost ČEZ končí s informováním o odstávkách letáky 
Společnost ČEZ od 1. ledna 2021 nevylepuje papírová oznámení 

a přechází na elektronický způsob informovaní o odstávkách dodávek 
elektřiny. Změna se týká všech zákazníků připojených k elektrické 
síti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a to bez ohledu na zvoleného 

http://www.obec-kanovice.cz/


dodavatele elektřiny. Na www.cezdistribuce.cz/sluzba si můžete registrovat 
bezplatnou službu zasílání upozornění na odstávku elektřiny e-mailem 
i prostřednictvím SMS. Zákazníci, kteří nedisponují ani mobilním telefonem, 
mohou požádat své příbuzné či známé a požádat je o registraci služby 
zasílání oznámení o odstávkách na jejich telefon nebo e-
mail. Upozornění chodí minimálně s 15denním předstihem, je tedy dostatek 
času, aby byla tato informace předána např. seniorům. Ke zjištění aktuální 
informace o bezproudí a případnému nahlášení poruchy je možné využít 
také portál Bez Šťávy (www.bezstavy.cz). 

O plánovaných odstávkách na katastru naší obce budeme také 
informovat na obecních webových stránkách.  

 
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu 
Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027. 
 Na webových stránkách obce je k dispozici odkaz na dotazník týkající se 
komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. Komunitní 
plánování je metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb 
v oblasti pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, 
senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.) 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě 
kterého budeme mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky 
dotazníkového šetření budou použity jako podklady zpracování Komunitního 
plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho 
obcí 2022 – 2027.  
 
Placená inzerce: 

http://www.cezdistribuce.cz/sluzba
http://www.bezstavy.cz/


Kniha Krajina regionu Slezská brána  
V březnu letošního roku byla vydána kniha Krajina regionu Slezská 

brána. Týká se všech obcí té části Slezské brány, která se nachází mezi městy 
Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Konkrétně jde o území měst Vratimov, 
Šenov a Paskov a území obcí Sviadnov, Václavovice, Řepiště, Sedliště, Žabeň 
a Kaňovice.  

V úvodní kapitole nabízí čtyřčlenný kolektiv autorů textů a fotografií 
stručné přiblížení prapůvodního vývoje krajiny, včetně začlenění vzniku 
uhelných vrstev tolik významných pro ještě nedávný život mnoha obyvatel 
Ostravska. Pokračováním je vysvětlení vlivů člověka na krajinu, a to s 
konkrétními příklady jejich důsledků. Hlavní část je však věnována krajině 
jednotlivých obcí, kterou lze chápat jako jakýsi jejich zkrácený přírodopis. V 
závěru nechybí ani slovníček pojmů vysvětlující některé náročnější odborné 
výrazy. Kniha navazuje na publikaci Příroda regionu Slezská brána z roku 
2015.  

Pro zájemce je kniha Krajina regionu Slezská brána o rozsahu 54 stran 
formátu A4, s pevnou vazbou a s bohatou fotografickou dokumentací k 
dostání za cenu 120,- Kč na obecním úřadě nebo k zapůjčení v knihovně.  
           Miroslav Lysek  

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny dárce krve 

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby 
rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně 
je pro pacienty potřeba všechny krevní skupiny. Objednejte se prosím předem 
telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz nebo 
online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se 
rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.   

Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.  
 

 
 

 

Partnerský projekt Szczyrku 

Projekt „Horské muzeum - objevujeme historii sportu a turistiky v 
Beskydech“ byl schválen. V následujících měsících tedy dojde k vybudování 
muzejní expozice ve Szczyrku, vydání propagačních materiálů a společné 
akce obyvatel partnerských obcí. Mezi tyto akce bude patřit přednáška „Stopy 
valašské historie“ ve Szczyrku (prezenčně nebo online), dále pak návštěva 
nového muzea doplněna programem se zaměřením na historii lyžování a 
skoky na lyžích, návštěvou skokanských můstků a olympijského 
tréninkového centra. Přesný termín zatím není polskou stranou stanoven. 
      Občané se zájmem o přednášku a návštěvu Szczyrku se mohou přihlásit 
emailem nebo telefonicky na Obecním úřadě v Kaňovicích 
(obec.kanovice@iol.cz, 558 636 336). Účast občanů je hrazena z projektu. 

mailto:krevni.centrum@fno.cz
https://kceobj.fno.cz/
https://www.fno.cz/krevni-centrum
mailto:obec.kanovice@iol.cz


Senioři z Kaňovic na 3. místě  
       V úterý 15. června se v online prostředí 
konala zábavně-vědomostní soutěž pro 
seniory Regionu Slezská brána „KŘÍŽEM 
KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU 2021“, jejímž 
cílem je rozšířit znalosti seniorů o region a 
podpořit jejich pozitivní vztah ke své obci, 
místu „kde žiji“. Tříčlenné družstvo odpovídalo 
společně v pěti oblastech. Z každé oblasti bylo 
připraveno 10 otázek a jedna tipovací (bod 
získal tip nejbližší skutečnosti), takže museli 
soutěžící vyřešit celkem 55 odpovědí. Naši obec v soutěži, vyhlášené 
Střediskem volného času Vratimov, reprezentovaly Eliška Šajnová, Jarmila 
Krečunová a Zdeňka Goliková a úkolu se zhostily na výbornou. Prokázaly 
dobré znalosti a týmového ducha a obsadili krásné 3. místo. Všem třem k 
tomuto úspěchu moc blahopřejeme a děkujeme za účast. 
Výsledné pořadí: 1. Řepiště 2. Paskov, 3. Kaňovice, 4. Sedliště, 5. Vratimov. 
 
Vítání občánků 

V sobotu 19. června jsme opět s radostí přivítali 

nejmladší občánky do naší obce. Jelikož nových dětí byl 

tentokrát opravdu rekordní počet, konaly se obřady hned 

dva. Přivítáni na nich byli Karolína Haferníková, Elena a 

Rosina Srovnalovy, Sebastian Pinkava, Václav Přeček, Anna 

Sedláková, Justýna Fajkošová, Marie Plutínská a Michael 

Matula. Slavnostní chvíli podtrhli svým krásným 

vystoupením Štěpán Novotný a Vaneska Adamusová. Dětem 

i jejich rodičům přejeme ještě jednou jen to nejlepší!   

Letní hudební noc 31. 7. 2021 

 Srdečně zveme všechny občany na Letní hudební noc v areálu 

Obecního úřadu, která se uskuteční v sobotu 31. července 2021. 

V rámci akce proběhne na novém hřišti od 17 hodin fotbalové utkání 

ženatí proti svobodným (zájemci se mohou hlásit na OÚ).  

Na akci bude kromě živé hudební produkce připravena také ochutnávka 

regionálních piv, skákací hrad pro děti, opékaní párků a další občerstvení. 

Vlastní hudební nástroje jsou vítány. Bližší informace budou na plakátech a 

internetových stránkách obce.  
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