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Vážení spoluobčané,
vánoční svátky jsou již za dveřmi a já Vám za celý obecní
úřad přeji jejich příjemné prožití v klidu a pohodě. Vánoční
svátky nejsou jen o dárcích materiálních, ale zejména o čase,
který strávíme se svými blízkými. Proto využijme čas volna
k různým setkáním a příjemným zážitkům.
V tomto vydání Čavisovského zpravodaje přinášíme
ohlédnutí za uplynulým rokem a opět Vám přinášíme
příspěvky našich místních složek.

Slovo starostky
I přesto, že přibývá legislativy a stále častěji jsme zahlceni
úřednickou prací, nebo se zabýváme občanskoprávními spory, které
nejsou vyřešeny i několik desítek let, se v tomto roce podařilo
zrealizovat několik úspěšných investičních projektů a kulturních
akcí, o kterých Vás chceme informovat.
Spádová škola
Podařilo se znovu vyjednat a uzavřít Smlouvu o spolupráci s obcí Velká Polom a OZV 1/2018
o stanovení společného školského obvodu. To znamená, že i nadále je Základní škola Velká Polom
pro žáky 2. stupně jako spádová a nemůže se stát, že by děti z naší obce do školy nepřijali.
BIO popelnice
Do všech domácností se v březnu dodaly popelnice na BIO odpad o objemu 240 l, dále se
pořídily velkoobjemové kontejnery na větvě, uzavřené kontejnery na papír a elektrospotřebiče a
kontejnerový nosič.
Na tento projekt jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši
642.812,50 Kč z celkových nákladů 756.250,- Kč.
Také se uzavřela smlouva s Markem Balnarem na svoz BIO odpadu a od dubna tato
spolupráce úspěšně funguje.
Projekt domovních ČOV a HG průzkumy
V rámci projektu domovních ČOV jsme nechali zpracovat "Studii posouzení možností
likvidace odpadních vod v obci Čavisov". V lokalitách, kde nemáme kanalizaci a přečištěná

splašková voda z čistíren se vypouští do vsakovacích jímek, se provedl hydrogeologický průzkum
(jednalo se celkem o 23 vrtů). Ten upřesnil, která území jsou nebo nejsou vhodná pro zasakování. Na
základě těchto výsledků jsme museli upravit projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci. Zatím
nemáme vyčíslené celkové náklady, a to je jedna z věcí, kterou jsem už v tomto roce nestihla udělat.
Chci vás jen ujistit, že projekt žije a určitě se bude pokračovat.
Dále se studie zabývala vyhodnocením stavu stávající jednotné kanalizace. Proběhlo tlakové
čištění a kamerové zkoušky. Tento průzkum nám odhalil celkem sedm úseků, kde je kanalizace ve
velice špatném technickém stavu. Tyto úseky začneme postupně opravovat už od příštího roku.
Na studii jsme také získali dotaci ve výši 400.000,- Kč z Moravskoslezského kraje
z vyhlášeného dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území obce.
Celkové náklady činily 726.000,- Kč.
Kolumbárium
V říjnu byla dokončena stavba kolumbária na místním hřbitově.
V kolumbáriu máme celkem 30 urnových schránek. Pronájem
bude umožněn místním občanům, případně rodákům a cenu
naleznete níže.
Ceník za pronájem urnové schránky v kolumbáriu a za
služby s nájmem spojených
- pronájem urnové schránky v kolumbáriu na 10 let
- čelní epitafní deska na uzavření schránky v kolumbáriu + lucerna
- služby související s údržbou a provozem veřejného pohřebiště
(voda, sekání trávy, vývoz odpadu, údržba) na 10 let

4.500,- Kč/ks
4.000,- Kč/ks
500,- Kč

Dopravní opatření v obci
Po dohodě a následném souhlasném stanovisku Dopravního inspektorátu jsme rozšířili z
důvodu bezpečnějšího provozu dopravní značky na hlavní silnici přes obec. Jedná se o úsek od
obecního úřadu směrem na Dolní Lhotu. Přidali jsme ještě jeden ukazatel rychlosti pod místním
hřbitovem. Směrem do obce se osadila výstražná značka "POZOR! Chodci ve vozovce". Další
značka směrem na Dolní Lhotu bude umístěna mezi obecním úřadem a hřbitovem. Realizace bohužel
proběhne až na jaře. Ani na třetí pokus, se firmě nepodařilo značku osadit, protože nosné sloupky
vždy někdo z betonu uvolnil. Tato situace mě opravdu velmi mrzí a stále se mi nechce věřit, že máme
mezi sebou sousedy nebo souseda, který si neváží práce druhých. Navíc, když se jedná o dopravní
značku upozorňující řidiče na chodce ve vozovce.
Dopravní inspektorát a Policie ČR začala pravidelně v obci měřit rychlost a provádět kontroly
a záleží už jen na vás, jak rychle budete přes obc, kde je daná rychlost, jezdit.
Obecní úřad
Jako v každém zpravodaji za poslední dva roky, se i tentokrát zmíním o budově obecního
úřadu. Po více jak dvou letech jsme konečně obdrželi rozsudek Okresního soudu v Opavě ve věci
určení vlastníka místností nad pohostinstvím tzv. přestavku. Konkrétně se jedná o zasedací místnost
a knihovnu. Soudní spor se vedl mezi vlastníkem pohostinství a obcí Čavisov, kdy si každá strana
výše uvedené místnosti nárokovala. Budova se stavěla v akci "Z" v letech 1971–1973 a po kolaudaci
se pohostinství na základě hospodářské smlouvy převedlo na Jednotu. V roce 1995 Jednota

pohostinství prodala. Aby obec mohla provést celkovou rekonstrukci budovy OÚ, popř. žádat o
dotaci, musí mít právní jistotu o tom, kdo je vlastník tzv. přestavku nad hospodou.
Na základě předaných důkazních materiálů (původní projektová dokumentace, stavební
povolení, kolaudační rozhodnutí, znalecký posudek, který nechala zpracovat Jednota v roce 1995,
fotodokumentace z doby výstavby a další) určil Okresní soud v Opavě, že vlastníkem tzv. přestavku
nad pohostinstvím je Obec Čavisov a že zasedací místnost a knihovna je součástí budovy č.p. 91, což
je budova OÚ. Nyní čekáme na nabytí právní moci, popř. odvolání protistrany.

Další informace o dění v obci
Volby a nové složení zastupitelstva obce
V říjnu tohoto roku proběhly Volby do zastupitelstva obce Čavisov. V naší obci se
zaregistrovala jen jedna kandidátní listina, což je neobvyklé. Navzdory tomu k volbám přišlo přes
50 % občanů! Starostkou obce se opět stala Ing. Jana Dedková, která získala nejvyšší počet hlasů, na
druhém místě se umístil Lumír Tvarůžka a na třetím Martin Polášek.
Místostarostou obce se stal Jiří Samohýl.
Složení zastupitelstva obce: Ing. Jana Dedková
Jiří Samohýl
Lumír Tvarůžka
Ludmila Korabečná
Daniel Kubina
Pavel Novák
Martin Polášek
V příštím roce nás čekají volby další, a to do Evropského parlamentu.
Rozpočet na rok 2019
Na rok 2019 schválilo dne 10. 12. 2018 zastupitelstvo obce na II. zasedání ZO vyrovnaný
rozpočet ve výši 6.100.000,- Kč.
Plán investiční akcí na rok 2019
- Přemístění autobusové zastávky a vybudování chodníku ke hřbitovu
- Technický dvůr „Koráb“
- Oprava kanalizace a projektová dokumentace domovní ČOV
- Oprava místních komunikací
- Hasičárna – sanace obvodového zdiva
- Rozšíření relaxační plochy u hasičárny
- Opravy OÚ

Místní poplatky
Poplatek za odvoz odpadu
Výše poplatku za systém odvozu odpadů na rok 2018 zůstává ve výši 600,- Kč/osobu/rok.

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro příští rok bude splatný jednorázově částkou 600,- Kč
nejpozději do 31. 3. 2019 nebo ve dvou stejných splátkách 300,- Kč, a to první splátka do 31. 3. 2019
a druhá do 31. 8. 2019.
Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví budovu určenou k individuální rekreaci, byt či
rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba je splatný jednorázově
ve výši 600,- Kč, nejpozději do 31. 3. 2019
Vývoz popelnic přes svátky bude stejný jako obvykle. Jen na začátku nového roku se nebudou
popelnice vyvážet 3. 1. 2019, ale v pátek 4. 1. 2019. Další odvozy budou probíhat jako jsme zvyklí,
ve čtvrtek každých 14 dní.
Poplatek ze psů
Sazba poplatku za rok 2019 se také nemění a činí:
- za prvního psa
100,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu
100,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2019.
Shrnutí příjmů a výdajů za rok 2018 za komunální odpad
Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činí: 407.200,- Kč.
V letošním roce byly celkové příjmy (poplatky + výnos za třídění z EKO-KOMU) ve výši:
Poplatky za rok 2018 – celkem
326 640,- Kč
EKO-KOM
86 660,- Kč
Příjmy celkem
413 300,- Kč
Výdaje za PDO a VO a N odpad
435 700,- Kč (navýšení o 10 %)
Výdaje za tříděný odpad (plasty …)
39 200,- Kč
Výdaje celkem
407 200,- Kč
Domácnosti, které používají kotel na tuhá paliva a sypou popel do popelnice, upozorňujeme, aby
nezapomínali nechat popel zcela vychladnout, než jej do popelnice vysypou. Tím se předejde
nevyžádanému zničení popelnic a také jejich delší životnosti.
Zimní opatření
Zimní období s sebou přináší zimní radovánky, dlouhé večery, ale také různé problémy, se kterými
se potýkáme každým rokem.
Opět žádáme občany, aby nechávali uvolněné komunikace a parkovali vozidla na svých pozemcích,
aby technika shrnující sníh, mohla bez problémů projíždět všemi úseky v obci. Buďte, prosím,
ohleduplní ke svým spoluobčanům a také k pracovníkům odklízejícím sníh. V jiném případě může
nastat situace, že sníh nebude v některých částech obce odklizen. Úhrn sněhu bude provádět pan
Stanislav Balnar (firma BAVARY), posyp chodníků a místních komunikací pan Libor Kudela.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
Na základě usnesení představenstva SmVaK Ostrava, a.s. byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2019 takto:
voda pitná (vodné)
39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15 % DPH)
voda odvedená (stočné)
34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč (vč. 15 % DPH) – v Čavisově nevybíráno

Kulturní a společenský život v obci
Letní kino
Letní kino se uskutečnilo na konci prázdnin, 31. 8. 2018, promítali jsme animovaný film pro děti
Zootropolis: Město zvířat a také film pro dospělé Barry Seal: Nebeský gauner. Velmi nás těší velký
zájem, zejména o animovaný film. Určitě chceme promítání příští rok zopakovat.
Alej 2018
Dne 20. října 2018 jsme při příležitosti oslav 100 let založení Československé republiky vysadili
novou třešňovou alej. U sázení se
nás sešlo mnoho, různé věkové
skupiny a vládla příjemná
atmosféra s dobrou náladou. Při
sázení bylo zařízeno menší
občerstvení a také každý mohl
donést na zub něco svého. Počasí
nebylo úplně příznivé, ale zvládli
jsme to a věříme, že se všechny
stromy ujaly a za pár let si
utrhneme první plody! V aleji
jsou zasazeny čtyři druhy třešní,
které se liší dobou květu a také
postupným zráním plodů.

Tradiční Vánoční jarmark s Mikulášskou nadílkou proběhl jako obvykle na křižovatce u kaple na
začátku adventu. Tento rok bylo velmi
nepříznivé počasí, foukal silný vítr a při stavbě
stanů byl problém stany připevnit nebo zatížit,
aby neuletěly.
I přesto mockrát děkujeme všem
zúčastněným za spolupráci. Paní učitelky a
děti z mateřské i základní školy připravily
opět krásný vánoční program. Na prodej bylo
mnoho pěkných výrobků, jak od maminek a
dětí z MŠ, tak vánočních vazeb či perníčků a
občerstvení!

V letošním roce ještě proběhne Vánoční pochod, který se uskuteční v sobotu 29. 12. 2018. Sraz
účastníků je v 9:30 hodin u Obecního úřadu.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhne jako každý rok začátkem ledna (1. 1. – 14. 1. 2019). Tuto sbírku
pořádá Charita Hrabyně a výtěžek sbírky bude použit na podporu lidí v nouzi.
Plesy v obci Čavisov v roce 2019
26. 1. 2019 Hasičský bál (SDH Čavisov)
1. 2. 2019
Ples mysliveckého sdružení Stříbrnice Dolní Lhota
9. 2. 2019
Dětský maškarní ples (MŠ Čavisov)
23. 2. 2019 KOZELEK (TJ Sokol Čavisov)

Nahlédnutí do Kroniky
Dnešní úryvek z kroniky se týká sčítání lidu
„Druhé sčítání lidu v Československé republice provedeno bylo 2. prosince 1930. Sčítacím
komisařem v Čavisově byl místní správce školy Josef Bajgar. Všech obyvatelů v Čavisově
napočteno: 77 rodin – 341 duší – 60 domovních čísel, v osadě Hýlově 35 rodin – 139 duší a 29
domov. čísel. Podle náboženského vyznání 426 řím.-katolíků, 39 bez vyznání a 15 církve
československé.“

SDH Čavisov
Čavisovští hasiči slavili 100. výročí založení republiky.
Obec obnovila třešňovou alej a i my hasiči jsme si jednu třešeň zakoupili,
ta naše hasičská má číslo 3. Jako občerstvení a také na památku, hasičky
napekly perníčky a ozdobily je trikolorou.

Na slavnostní schůzi v hasičárně pak byly předány medaile dlouholetým členům hasičského sboru a
položena kytice k pomníčku padlým v 1. světové válce.

V sobotu 26. ledna 2019
pořádá SDH Čavisov
Hasičský bál!
Všichni občané jsou zváni!

Za SDH Čavisov
Bláhová Dagmar

Mateřská škola Čavisov
Na začátku letošního školního roku 2018/2019 navštívilo naši MŠ divadlo Beruška se svým
představením a také pí Bakalová se svým EKO programem. Stejně jako každý rok se děti účastnily
pečení z plodů podzimu, účastnily se také drakiády. Na konci října si děti užily Halloweenský den,
starší
děti
v rámci tohoto
dne
v MŠ
přespaly
i
v noci.
Pro
všechny to byl
velký zážitek.

Začátek listopadu jsme odstartovali lampiónovým průvodem. Za jeho organizaci děkujeme všem
maminkám, tatínkům a všem příbuzným, kteří se na něm podíleli. Letošní účast byla skutečně hojná.
Děkujeme všem za účast.

V prosinci jsme s dětmi vystupovali na vánočním jarmarku
s Babiččinou vánoční pohádkou. S tímto vystoupením se děti
představí 19.12 v Domově pro seniory v Ostravě-Zábřehu, kde
seniorům také předají malé dárečky.
Čert si při Mikulášské nadílce nikoho z našich Sluníček
neodnesl.

Mateřská škola Čavisov adoptovala strom v nově
vysazené třešňové aleji za obcí Čavisov. Přispěla
tak ke zlepšení životních podmínek místních
obyvatel, volně žijících zvířat a přírody. Alej byla
vysazena u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.
Společně s dětmi jsme pod třešeň zakopali
časovou schránku (s různými předměty, které děti
přinesly, kdo chtěl, mohl napsat či namalovat
vzkaz).

Paní učitelky: Bc. Hana Hudečková a Bc. Klára Sikorová

