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ZPRAVODAJ 3/2021
Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na třinácté zasedání zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 27. září 2021 v 18 hodin v budově obecního úřadu.
Program: 1. Schválení smluv
2. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2021
3. Různé
Nové webové stránky obce
Díky projektu "Komunikační nástroje,
strategické dokumenty a pasporty pro
potřebu DSO Region Slezská brána a jeho obcí", byly vytvořeny, a na začátku
září také spuštěny, nové webové stránky obce Kaňovice. Grafické zpracování
odpovídá zákonným požadavkům o přístupnosti a podporuje také
zobrazování na mobilních zařízeních. Internetové stránky jsou dostupné na
původní adrese www.obec-kanovice.cz a také na www.obeckanovice.cz.
Webové stránky nabízejí pod odkazem – Přihlášení k odběru SMS – také
rozesílání důležitých informací na registrovaná telefonní čísla. Budeme rádi,
za vaši registraci. Spuštění této služby plánujeme na počátek roku 2022 po
naplnění registrací.
Oslava 100 let SDH Kaňovice
V sobotu 11. září, oslaví místní sbor
dobrovolných hasičů 100 let od svého založení.
Program začíná v 15 hodin soutěží mužů a dětí
v požárním sportu. Na místě bude k vidění ukázka historické techniky a
provedení požárního zásahu s koňskou stříkačkou. Těšit se můžete také na
srnčí guláš a pochutiny z udírny. Následovat bude taneční večer. Akce se
koná v areálu OÚ. Všechny srdečně zvou hasiči z Kaňovic.
Nebezpečný odpad
V sobotu 16. října 2021 bude od 11 do 12 hodin
na parkovišti restaurace U Magery probíhat sběr
nebezpečného odpadu, elektroodpadu a objemného
odpadu formou pojízdné sběrny. Žádáme občany o využití celé doby pro sběr
nebezpečného odpadu a dodržování aktuálních protiepidemických opatření.

Agility v Kaňovicích
Již několik let probíhá v areálu u Obecního úřadu v Kaňovicích
výcvik agility. Agility je kynologický sport, kde psovod a pes jako jeden tým
překonávají překážkovou dráhu - parkur. Pes je naváděn po předem dané
trase jen pomocí slovních povelů a pohybem psovoda. Je to sport vhodný
pro všechna plemena psů (s výjimkou těch obřích) i křížence, který
skvěle prohlubuje vztah člověka a psa. Naším cílem při výcviku je naučit
svého čtyřnohého parťáka porozumět směrovým povelům a správnému
překonání jednotlivých překážek, jako je skoková překážka, tunel nebo
třeba slalom. Veškerý výcvik probíhá pomocí pozitivní motivace, hodně si
se psy hrajeme a prokrmujeme je. Jediné, co pejsek musí zvládat, než s
tímto typem výcviku začne, je přivolání od smečky, jelikož se při
výcviku pes pohybuje na volno. Výhodou je pak odložení. V letošním roce
jsme se dočkali dokončení nového povrchu hřiště, na kterém trénujeme, a
tak se do toho můžeme zase pořádně opřít. Začátkem měsíce září proběhnou
úvodní hodiny Kurzu pro začátečníky a v roce 2022 plánujeme přivést do
Kaňovic i trochu té závodní atmosféry. Máte-li dotazy k výcviku nebo k
úvodním hodinám kurzů, napište nebo zavolejte :-).
Eva Svobodová, email: efka@agils.cz, tel: 775 331 710
Placená inzerce:

Letní hudební noc
Za příjemného teplého počasí se
v sobotu 31. července uskutečnila v areálu
obecního úřadu LETNÍ HUDEBNÍ NOC.
Zábavný večer byl zahájen 1. ročníkem
fotbalového zápasu ŽENATÍ x SVOBODNÍ.
Fotbalisté otestovali nově vybudované hřiště.
V prvním
poločase
nedávali
svobodní
soupeřům téměř žádnou šanci. Ve druhé
polovině utkání přece jen uplatnili ženatí své
zkušenosti a herní dovednosti a téměř srovnali skóre, ale mládí a dravost
nakonec přece jen vítězily. Svobodní vyhráli 5:4 a získali jako první putovní
pohár, který je vystaven v kanceláři OÚ.
Pak už bavila zaplněnou zahradu svou hrou na kytary a zpěvem skupina
Jirky Štverky. Během večera zazněla široká škála písní, od folkových až po
rockové pecky.
Hudební večer byl zpestřen ochutnávkou piva z regionálních
minipivovarů. Na čepu byl kromě tradičního Radegastu také Ogar, Borloch,
medovo-ořechová Morava, Zbuj, Ale (Pivovarský dům) a Koníček. V této pestré
nabídce si každý našel to své.
Na své si přišla i nejmenší drobotina, která se vyřádila na skákacím
hradu a přilehlém dětském hřišti.
Příjemné přátelské setkání se protáhlo až přes půlnoc, kdy se poslední
přátelé loučili pod hvězdami a rozcházeli domů. Některé momenty večera si
můžete prohlédnout ve fotogalerii na stránkách obce a facebooku.
Placená inzerce:

Den regionu 18. 9. 2021
V
areálu
paskovského zámku
se v sobotu 18. září
2021 uskuteční již 7.
ročník Dne regionu.
Program akce je
vedle tohoto článku.
Obec Kaňovice se
zúčastní soutěže o
nejlepší
chléb
a
koláče. Dále bude
mít naše obec připraveno stanoviště pro soutěžící družstva jednotlivých obcí
regionu. Chtěli bychom mít také zastoupení v soutěži družstev, proto
vyzýváme občany všech věkových kategorií, kteří by chtěli reprezentovat obec
Kaňovice v dovednostních soutěžích obcí, ať se přihlásí do 14. září 2021
telefonicky (558 636 336) nebo emailem na obec.kanovice@iol.cz
První setkání klubu seniorů
Srdečně zveme všechny zájemce o přátelská sousedská setkání a
poznávání regionu na první setkání nového klubu seniorů, které se uskuteční
ve středu 22. září v 15 hodin v sále Obecního úřadu. Na setkání mohou
přijít také senioři z vedlejších obcí. Těšíme se na vaši účast.
Drakiáda 3. 10. 2021
Srdečně zveme všechny malé i velké kamarády do areálu
OÚ na podzimní DRAKIÁDU, která se uskuteční v neděli 3. října
od 15 hodin.
Můžete se těšit na soutěž draků, oblíbené „zatloukání
hřebíků“, tradiční občerstvení, opékání párků a příjemnou zábavu.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají 8. října
v době od 14 do 22 hodin a 9. října v době od 8 do 14 hodin v budově obecního
úřadu.
Cvičení
Každé pondělí probíhá v budově obecního úřadu od 18 do 19 hodin cvičení.
Cvičení vede Olga Santolíková a těší se na všechny zájemce o zdravý pohyb.
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