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Vážení spoluobčané,
možná máte někteří pocit, že léto je již za námi, neboť
jaro bylo extrémně teplé a suché. Ale astronomické
léto přišlo teprve před pár dny a s ním přichází také
letní prázdniny, na které se těší zejména ti nejmenší.
Proto Vám hned úvodem chci popřát příjemně
strávené dny dovolené, ať už je budete prožívat doma
na zahrádce, na horách nebo někde v zahraničí.
Dětem pak přeji hezké a slunečné prázdniny. V tomto
vydání Čavisovského zpravodaje se dozvíte
o aktuálních plánech obce a opět Vám přinášíme
příspěvky našich místních složek.

OBNOVA ALEJE
Přesně 2. prosince 1908 oslavoval lid císaře Františka Josefa I. a 60 let jeho panování. Do Vídně
se sjížděli gratulanti již několik měsíců dopředu, aby oslavenci mohli popřát. Byly pořádány velké
průvody a oslavy. Malá města a vesnice slavila jednodušeji, ale o to srdečněji. Také v naší obci
se slavilo.
Na počest císaře zasadili již v listopadu 1908 naši předkové jubilejní třešňové stromořadí u právě
dostavěné okresní silnice ke Zbyslavicím. Dlouho nám tyto živé pomníky připomínaly oslavu císaře.
I když v dnešní době už asi málokdo věděl, kdo a proč vlastně třešně zasadil. Kronikáři obce však
toto zaznamenali do Kroniky a my jsme to objevili!
Jenže žádné stromořadí již není, všechny stromy jsou vykáceny.
Napadlo nás tuto alej, letos na podzim, obnovit. Avšak nikoli na počest císaře, ale na oslavu
100. výročí založení Československé republiky. Rádi bychom vysadili opět třešně. Správa silnic nám
výsadbu povolila s tím, že se o stromy bude starat obec.
Vysázení stromů plánujeme formou adopce. Občané, kteří budou mít zájem, si mohou strom zakoupit
a vysadit (cena cca 250-350,- Kč). U něho pak bude na cedulce uvedeno jméno těchto občanů (pokud
budou souhlasit). Strom k adopci přednostně nabídneme organizačním složkám obce (MŠ, TJ Sokol,
SDH, Včelaři) a první bude strom Obce Čavisov. Mohli bychom vysadit až 50 stromů, záleží však
na zájmu občanů.

Myslíme si, že obnova aleje nám bude sloužit jako připomínka historie a našeho kulturního a státního
dědictví. V zimě se budeme lépe orientovat, když napadne hodně sněhu a všude je bílo, v létě nám
stromy budou dávat stín.
Kdo by si rád vysadil strom a stal se součástí historie naší nové třešňové aleje, napište e-mail,
zavolejte nebo navštivte OÚ, poznačíme si Vás. Více informací budeme zveřejňovat průběžně.

Desatero nenahraditelných funkcí alejí
1. Stromořadí utvářejí harmonický charakter české krajiny a její typický ráz.
2. V létě alej chrání cestovatele před slunečním žárem. Ocení to pěší, cyklisté i řidiči aut: stín brání
oslnění sluncem a chrání povrch vozovky před přehřátím a následným vyjížděním kolejí
do změklého povrchu nebo praskáním.
3. V noci nebo za deště či mlhy usnadňuje stromořadí řidičům orientaci, ukazuje směr.
4. Alej působí jako přírodní větrolam, zmírňuje boční vítr a omezuje víření prachu z polí.
5. V zimě snižuje riziko tvoření sněhových jazyků.
6. Stromy pohlcují jemný polétavý prach a další škodliviny produkované automobily.
7. Průměrný strom spotřebuje za život na 24 milionů m3 oxidu uhličitého, skleníkového plynu
způsobujícího změny klimatu.
8. Stromořadí omezuje hluk, který se ze silnic šíří k obytné zástavbě. Zejména pokud stromořadí
doplňují keře, může být účinek významný.
9. Stromořadí jsou po někdejším zničení remízů posledním zbytkem přírody mezi chemicky
ošetřovanými monokulturními poli a asfaltovou vozovkou.
10. Každý vzrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů. Platí
to zejména pro hmyz, ptáky a drobné živočichy.
zdroj: www.arnika.org

DČOV, hydrogeologické průzkumy, čištění kanalizace a kamerový průzkum
stavu obecní kanalizace
V měsících dubnu a květnu proběhly v obci hydrogeologické průzkumy, čištění kanalizace a
kamerové zkoušky naší stávající kanalizace. Tyto průzkumy jsou nedílnou součástí připravovaného
projektu domovních ČOV. Vzhledem k množství přihlášených nemovitostí do projektu bylo nutné
ověřit v jakém stavu máme stávající kanalizaci a zda jsou lokality, kde je uvažováno se vsakovacími
objekty, vhodné pro zasakování.
Co se týká kanalizace, nejhorší stav je na ulici Chrudimská, jejíž stáří je cca 40 let. Celkově je stav
kanalizačního potrubí v obci funkční a lze se na ni napojit. Kamerové zkoušky odhalily sedm míst,
která jsou ve stavu nutné opravy a byly vyčísleny na 1,2 mil. Kč. Průzkumné vrty a vsakové zkoušky
určily oblasti, které jsou a nejsou vhodné pro zasakování. Nevhodné území pro zasakování
se potvrdilo kolem ulice Nová a v dolní části obce kolem ulice Osvobození, kde je vysoká hladina
spodní vody a jílovitá zemina. V závěrečné zprávě navrhne projektant, na základě výsledků
průzkumu, konečné řešení týkající se projektu domovních čistíren odpadních vod a doporučí obci
postup realizace. Na základě tohoto doporučení se provede podrobný propočet celkových nákladů.
Připravit a navrhnout pro obec i pro Vás nejoptimálnější řešení není vůbec jednoduché a nějaký čas
to zabere, zejména u tak velkého projektu. Tím chceme říct, že se na projektu domovních čistíren
stále pracuje.

Co nás ještě čeká během prázdnin
- zahájení prací výstavby kolumbária včetně zpevněných ploch a oplocení na hřbitově;
- výměna dopravních značek na místních komunikacích a výměna cedulí s názvy ulic;
- vyrovnání a oplocení plochy pod "Korábem", která se bude využívat jako technický dvůr;
- drobné opravy v objektu kotelny u MŠ, která slouží jako sklad a dílna pro potřeby obce;
- výměna vstupních dveří na OÚ a do sálu;
- 24. 7. 2018 nás čeká další jednání u Okresního soudu v Opavě ohledně budovy obecního úřadu;
- již proběhlo – na jaře přibyly v obci další dva koše na psí exkrementy. Jeden na ulici Záhumení,
druhý v prostoru se stroji ke cvičení.

Bomba v Čavisově
Dne 20. 5. 2018 při kontrole kamerových záznamů objevili pracovníci podivný předmět v kanalizaci
poblíž lípy u MŠ, který vypadal jako munice z druhé světové války. Na místo byli přivoláni policisté
a pyrotechnik, kteří ze záznamu vyhodnotili, že se jedná o protitankovou střelu a rozhodli, že
se předmět musí odstranit a posléze zlikvidovat. V pondělí 21. 5. 2018 musely být děti z naší MŠ
umístěny na celý den v MŠ Dolní Lhota. Po celodenním kopání, bagrování a hledání nebylo nic
nalezeno. Vypadá to, že pracovníkům, kteří čistili kanalizace, přiblížila kamera hledaný předmět více
než si mysleli a pravděpodobně byla v kanalizaci jen nábojnice z nějaké zbraně. Tím pádem byla část
cesty a kanalizace rozkopána zbytečně. I když, možná je lepší rozkopat cestu a bombu nenajít, než
nerozkopat a potom bouchnout.

Vítání občánků a Setkání s jubilanty
Dne 20. 6. 2018 se na OÚ uskutečnilo Setkání jubilantů, kde se sešlo celkem 15 oslavenců!
Dva se ze zdravotních
důvodů
nemohli
dostavit, proto jsme je s dárečkem navštívili
doma. A dne 24. 6. 2018 jsme mezi sebe
přivítali dva nové občánky při tradičním Vítání
občánků. O kulturní program se zasloužily děti
a paní učitelky z MŠ, kterým tímto moc
děkujeme.

Letní kino
Velice nás mrzí, že se plánované letní kino, které mělo proběhnout dne 23. 6. 2018, muselo
z technických důvodů zrušit. Náhradní promítání se uskuteční během prázdnin a nový termín bude
včas zveřejněn.

Vesnické sportovní hry
Obec Čavisov by se v příštím roce ráda zúčastnila Vesnických sportovních her, kde naše obec chybí.
Kdo by rád zastupoval Čavisov v různých sportovních disciplínách nebo jen v jedné konkrétní, nechť
se nahlásí na OÚ a my si jej zaznačíme.
Pojďme se domluvit a porazit některou z větších okolních obcí, než jsme my! Podrobnosti naleznete
na www.vshry.cz.

Nahlédnutí do Kroniky
Dnešní zajímavostí z kroniky je úryvek, ve kterém se dočtete, jak probíhaly někdejší školní výlety...
„V neděli 19. června 1932 uspořádal správce školy výstavku výkresů, ženských ručních prací a
ručních prací výchovných. Šedesátšest návštěvníků prohlédlo si výstavku. Ačkoliv vstupné bylo
libovolné, vybráno bylo 120 Kč. Za tento obnos podnikli žáci vyššího oddělení výlet na Hradec
u Opavy ve dnech 21. a 22. června 1932. Žáci šli pěšky do Hradce přes vesnice Kyjovice, Pustou
Polom, Hlubočec, Jakubčovice, Bohučovice, Hradec, zpět Bohučovice, Jakubčovice, Skřípov,
Hrabství, Výškovice, Těškovice a Kyjovice.“

TJ Sokol Čavisov, z. s.
V roce 1922 byla v Čavisově založena Dělnická tělovýchovná jednota DTJ Čavisov.
V meziválečném období byla jednota převážně zaměřená na tzv. prostý tělocvik a cvičení na nářadí
podle „Tyršovy tělocvičné soustavy“.
Po roce 1945 byl spolek obnoven pod názvem „Sokol Čavisov“. Po vzniku ČSTV v roce 1957
se spolek stal součástí tohoto svazu jako Tělovýchovná jednota Čavisov.
V rámci tělovýchovné jednoty byly pořádány všemožné
sportovní aktivity, cvičení dětí a mládeže, z kolektivních sportů
pak volejbal, který měl v Čavisově dobré jméno a řadu
aktivních hráčů. V sedmdesátých a osmdesátých letech přibyly
k aktivitám rovněž lyžování či bruslení. Byl vybudován
lyžařský vlek, který sloužil až do devadesátých let minulého
století.
V osmdesátých letech se začala na hřišti budovat „sokolovna“ pro potřeby TJ a zázemí hřiště.
V tomto období se na rozvoji TJ podílelo velké množství aktivních členů, kteří svůj volný čas
věnovali tělovýchovné jednotě.
V devadesátých letech docházelo postupně k útlumu
tělovýchovné činnosti a málem došlo i k zániku TJ jako
takové.
Po roce 2000 byla opět obnovená snaha o dobudování
„sokolovny“ a to se také postupem času podařilo a v roce
2008 byla budova zkolaudována.
V roce 2016 byla TJ zapsána do spolkového rejstříku jako TJ Sokol Čavisov, z. s. V současné době
má TJ 70 členů a bohužel není zde ani jeden člen mladší 15 let.
V rámci obce se TJ angažuje a podílí se na různých aktivitách. Pro děti organizujeme Dětský den,
pro dospělé Nohejbalový turnaj a Čavisovskou laťku. Snažíme se organizovat výlety za turistikou a
poznáním, byli jsme v Jeseníkách, Moravském krasu nebo ve Vysokých Tatrách. Se spolkem
Čavisovská stovka organizujeme dálkový turistický
pochod „Čavisovská 100“.
A nesmíme zapomenout na sokolskou kultovní akci
„Čavisovský kozelek“, který TJ pořádá již od roku 1974.
V letošním roce již máme některé akce za sebou, ale
některé nás ještě čekají a to „Karibik párty“, Nohejbalový
turnaj a na konci prázdnin nějaký ten turistický výlet.

Čavisovská stovka z. s.
Poděkování partnerům a organizátorům
5. ročník Čavisovské stovky je zdárně u konce a je čas poděkovat všem, kteří se jakkoliv zúčastnili
na realizaci tohoto závodu, zejména partnerům, bez kterých by uspořádání bylo nemyslitelné.
Partneři:
• Obec Čavisov
• TJ Sokol Čavisov
• Vivobarefoot concept store Ostrava
• Ostravská reklama
• Jiří Peterek – revize elektrických zařízení
• Radka Zahradniková - Paperie
• AUTOMOTOR Lumír Tvarůžka
• Ekolusk s.r.o.
• Penzion Setina
• Dolča net
V neposlední řadě si uznání zaslouží pořadatelé pochodu, kteří se skládají z mnoha dobrovolníků a
pomohli tak zajistit hladký průběh celého pochodu. Ve svém volném čase svojí obětavou prací
vdechují celé této akci život. Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na organizaci, ať už na trati,
na hřišti nebo v zákulisí.

I letos proběhla Finanční sbírka
Letošního ročníku byl opět ve znamení finanční
podpory pro Stázku.
Díky patří všem, kteří se zapojili a přispěli do
kasičky. Vybralo se krásných 3.100,- Kč, které byly
předány mamince a Stázce na Dětském dni v
Čavisově.

A nakonec trocha statistiky
trasa
přihlášeno
odstartovalo
dorazilo do cíle

50 km
198
161
157–z toho 17x pes

100 km
114
98
77

Pochodu se zúčastnili i zahraniční turisté: 7 Maďarů, 3 Slováci – všichni na 100 km trati.

Lukáš Balnar
ředitel pochodu

Český svaz včelařů, základní organizace Velká Polom, z. s.
Včelařský spolek pro obce Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota a Čavisov.
V roce 1907 byl založen včelařský spolek s názvem „Včelařská besídka pro Velkou
Polom a okolí“. Zakládajícími členy byli, Př. Tlolka, Myslivec, Drozdek, Honajzer,
Furmánek, Držkovic z Velké Polomi, Šimoš, J. Urbánek, Fr. Švidrnoch, A. Švidrnoch z Dolní
Lhoty a J. Míček z Horní Lhoty.
Původní záznamy o založení spolku nejsou bohužel k dispozici, teprve od roku 1914 vedl si Př. Fr.
Švidrnoch z tehdejší Malé Lhoty č.p.20 krátké záznamy. Víme, že v té době bylo jen v Dolní Lhotě
již 13 včelařů a první včelař z Čavisova Př. Václav Tvarůžka.
V období 2. světové války byly české spolky zrušeny a
včelaři byli organizováni v německém spolku
v Kyjovicích.
V červnu 1945 byla obnovená činnost včelařského
spolku, a to pro obce Velká Polom, Horní Lhota, Dolní
Lhota, Čavisov a Krásné Pole. Od roku 1959 již byla
vedená kronika našeho spolku. Spolek měl 103 členů,
kteří chovali 497 včelstev.
V šedesátých letech se stabilizoval počet včelařů a narůstal počet chovaných včelstev, počet včelařů
byl vždy kolem devadesáti a ti chovali od 400 do 600 včelstev.
Od roku 1978 organizuje náš spolek již jen včelaře z obcí Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota a
Čavisov.
Včelaři úspěšně chovali svoje včelky a v roce 1989 jich v naších obcích bylo 69 s 637 včelstvy.
V devadesátých létech docházelo postupně k úbytku
včelařů a samozřejmě i včelstev. Včelaři nám stárli a
nová generace nebyla k dispozici. Na konci
devadesátých let bylo ve spolku 54 členů s 345 včelstvy
a průměrným věkem 65 let.
Na začátku nového milénia docházelo postupně ke
stabilizaci a částečné obnově spolkové činnosti. V roce
2017 jsme oslavili 110 let od založení včelařského
spolku. V posledních létech došlo postupně ke změnám v členské základně, vztahu jednotlivých
obcí k našemu spolku, kdy nás obce podporují a pomáhají vytvářet podmínky pro úspěšné
včelaření. V současné době má náš spolek 42 členů s 450 včelstvy s průměrným věkem 56 let.
V Čavisově je v současnosti 10 včelařů, kteří se starají o 140 včelstev.
Dne 15. září se bude v Horní Lhotě konat Medobraní. Svaz včelařů se těší na Vaši účast!

Mateřská škola Čavisov
Akce MŠ Čavisov (březen-červen):
• Již druhým rokem se přihlášené děti zúčastnily plaveckého kurzu pod záštitou (Family parku
Skalka)
• Proběhly velikonoční dílny s paní Věruškou Jaskulovou
• ZOO Cirkus navštívil naši MŠ s ukázkou triků s noži, skleničkami a cvičenými zvířaty
• V Klimkovicích jsme navštívili kino – představení Včelka Mája
• Na den dětí jsme se s dětmi zajeli podívat na 112 (Ostrava-Jih), kde kromě tradiční ukázky hasičů
a záchranné služby děti viděly cvičení policejních koní
• V červnu nás také čekal každoroční výlet k Vodníku Slámovi
• Dále nás opět navštívila Mgr. Lenka Bakalová s EKO programem a divadlo z Horních Bludovic
• Děti vystupovaly pro jubilanty a při Vítání občánků
Paní učitelky se nadále v rámci sebevzdělávání účastní školení Kompetentní učitel a žák (MŠ
Poděbradova) a školení Osobnostního rozvoje (MŠ Dolní Lhota).
Letošní pasování na školáky proběhlo v malebném prostředí Dolní Moravice v Hamříkově
stáji, kde jsme si společně s dětmi i rodiči užili parádní víkend ☺

Naši předškoláci ☺

Při letošním vystoupení pro maminky a tatínky jsme se vrátili do ledové zimy. Děti zahrály
rodičům divadelní představení Ledové království. Po vystoupení jsme si s dětmi užili
přenocování ve školce i s hledáním pokladu.

Tím jsme ukončili další skvělý školní rok 2017/2018.
Fotografie a videa z akcí si můžete prohlédnout na webových
stránkách MŠ (www.msdolnilhota.cz).
Za rodiče všech dětí navštěvující naši MŠ Čavisov, chci
poděkovat paní učitelce Kláře a Hance, za jejich výchovu a péči
o naše děti. Velký dík patří za jejich trpělivost, ochotu,
vstřícnost, krásné zážitky, které dětem zprostředkovávají a
každodenní úsměv a pohodu, kterou oplývají, i když to mnohdy
nemají lehké. Takové paní učitelky bych přála všem dětem!
za SRPŠ Veronika Miková

Informace OÚ:
Úřední hodiny Obecního úřadu pro veřejnost:
Pondělí
08:00 – 12:00
15:00 – 17:00
Středa
08:00 – 12:00
15:00 – 17:00
kontakt: cavisov@cavisov.cz
553 768 059
Pošta Dolní Lhota
Pondělí
08:15 – 12:00
Úterý
08:15 – 12:00
Středa
08:15 – 12:00
Čtvrtek
08:15 – 12:00
Pátek
08:15 – 12:00

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
13:45 – 17:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

kontakt: 553 770 900
MUDr. T. Rajmon – Ordinační doba v Čavisově
Liché čtvrtky od 14:00 hodin.
Pojízdné řeznictví
Každou středu od 8:30 – 9:30 hodin před OÚ
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