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Vážení spoluobčané,

zima je konečně za námi, probouzí se příroda, prodlužují
se dny a všichni očekáváme příchod nejkrásnějšího ročního
období. S tím je spojena samozřejmě práce na zahrádce.
A proto se v tomto vydání Čavisovského zpravodaje budeme
také věnovat změnám, které se týkají likvidace zeleně a jejího
využití. Dále vás chceme informovat o chystaných investicích
v tomto roce, a také jsme dali prostor místním složkám, aby
Vás mohly informovat o svých akcích, které již proběhly či
které mají v plánu.

Odpady
Poplatek za odvoz odpadu je pro letošní rok stejný jako v loňském roce, tedy ve výši
600,- Kč/osobu/rok.
Připomínáme všem občanům, že do 31. 3. 2018 je nutné tento poplatek uhradit, a to buď v celé výši
nebo polovinu 300,- Kč/osobu. Termín druhé splátky je pak stanoven do 31. 8. 2018. Poplatek lze
uhradit osobně na obecním úřadě nebo převodem na účet obce 14327821/0100, do poznámky
pro příjemce uveďte, prosím, své jméno, počet osob, za které platbu posíláte, příp. psa.
Komunální odpad se odváží 1 x 14 dní, každý lichý týden ve čtvrtek.

Nově nastává změna u odvozu a likvidace BIO odpadu!
Od 1. 4. 2018 poskytne obec do každého domu, kde je k trvalému pobytu hlášen alespoň 1 občan
hnědou BIO popelnici o objemu 240 l.
Obec v loňském roce provedla redukci zelených popelnic na komunální odpad a ušetřila
cca 160 tis. Kč. Díky tomu se pořízení BIO popelnic a jejich svoz zahrne do poplatku za komunální
odpad a nebude se hradit samostatně jako doposud. Zásluhu na tom máte i Vy občané, protože poctivě
třídíte a pomohli jste tak obci ušetřit.
Současně s Bio popelnicemi (150 ks) pořídila obec kontejnery na trávu o objemu 770 l (6 ks), otevřené
velkoobjemové kontejnery na větve (2 ks), uzavřené kontejnery na papír a elektrospotřebiče (2 ks)
a kontejnerový nosič.
Celkové náklady
768 350,- Kč
Dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí
650 000,- Kč

Pro domácnosti, které mají uzavřené smlouvy s firmou OZO na BIO odpad jsou připravené dohody
k ukončení svozu. Nemusíte, proto v této věci téměř nic podnikat, od pondělka 19. 3. se pouze zastavte
na OÚ ukončení dohody podepsat. Prázdné popelnice pak nechejte stát na dostupném
a viditelném místě, aby si je firma OZO mohla odvézt. Odvoz se uskuteční v období 19. 3. – 31. 3.
Nové BIO popelnice rozveze obecní úřad ke každému domu nejpozději do konce března. Svoz bio
odpadu bude probíhat od 1. 4. do 30. 11. 2018 v intervalu 1 x 14 dní, stejně jako tomu bylo
u společnosti OZO. O prvním svozovém dni budete včas informováni.

DČOV, hydrogeologické průzkumy, čištění kanalizace a kamerový průzkum
stavu obecní kanalizace
Z důvodu optimalizace nákladů na pořízení domovních čistíren odpadních vod, kdy jsme navýšili
počty čistíren napojených do vsaků, je nutné provést v předstihu hydrogeologický průzkum, který
vyhodnotí, zda zasakování v takovém množství bude fungovat. Současně bude probíhat čištění
stávající kanalizační sítě a kamerový průzkum, díky kterému budeme znát technický stav potrubí a
zmapujeme všechny přípojky. Výsledky průzkumů se pak zahrnou do konečného návrhu projektu
domovních čistíren odpadních vod. Na výše uvedené průzkumy se podařilo obci získat dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč. Předpokládané celkové náklady činí cca 750 tis. Kč.
Součástí hydrogeologického průzkumu jsou vrty a nálevové zkoušky. Před zahájením prací budou
občané včas informováni a s vlastníky dotčených pozemků se budeme osobně domlouvat o
podmínkách realizace. Předpokládaný termín zahájení je začátek dubna 2018.

Dokončení úpravy místního hřbitova
Také plánujeme dokončit úpravy na místním
hřbitově. Konkrétně se jedná o objekt bývalé
márnice, která se změní na kolumbárium,
dokončí se zadní část oplocení a opraví se kříž.
Předpokládaný termín zahájení je červen
2018.

V letošním roce máme ještě v plánu provést:
vyrovnání a oplocení plochy pod "Korábem", která se začne využívat jako technický dvůr a
ohrada na ulici Chrudimská se zruší
dokončit odpočinkovou a relaxační plochu poblíž hasičárny

Vítání občánků
V polovině března jsme v obci přivítali dva nové občánky. Toto vítání se uskutečnilo 11. 3. 2018.
Jelikož děti z Mateřské školy onemocněly a nemohly vystoupit, představila se nám žačka základní
školy, která si připravila moc pěknou básničku. Velice jí děkujeme, že se stihla, tak rychle připravit!

Noc na Karlštejně
29. března pro Vás chystáme návštěvu Slezského divadla v Opavě s muzikálovým představením Noc
na Karlštejně. Cena vstupenky je 150,- Kč. Jsme rádi, že s námi rádi a hojně navštěvujete divadelní
představení, která zprostředkováváme.

Letní kino
Ke konci června plánuje obec poprvé promítat letní kino! Toto promítání proběhne na hřišti TJ Sokol
Čavisov, z. s., při špatném počasí se přesune promítání do sálu obecního úřadu. Těšíme se na velkou
návštěvnost a věříme, že toto promítání nebude posledním! Název filmu a termín promítání bude ještě
upřesněn.

Vesnické sportovní hry
Obec Čavisov by se v příštím roce ráda zúčastnila Vesnických sportovních her, kde naše obec chybí.
Je tady však potřeba, abyste se zapojili také Vy, spoluobčané, bez kterých nemá účast ve Vesnických
sportovních hrách smysl. Máme v podstatě rok k tomu, abychom našli týmy pro různé disciplíny,
které ve Vesnických hrách jsou. Pojďme se domluvit a porazit některou z větších obcí, než jsme my!
:) Podrobnosti naleznete na www.vshry.cz.

Odpoledne pro ženy
Chtěli bychom všem ženám velmi poděkovat za účast na Odpoledni pro ženy, které proběhlo
v pátek 9. 3. 2018. Zatančily nám děvčata z Čavisova a Dolní Lhoty a opět k nám po třech letech
zavítala tematická módní přehlídka „Ňů fešn šopa“. Věříme, že se Vám program líbil stejně jako nám!

Tříkrálová sbírka
Charita Hrabyně děkuje všem, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky, která proběhla v lednu letošního
roku a kde se v naší obci vybrala částka ve výši
26.406,- Kč. Tyto prostředky budou použity
charitou zejména na integraci osob se zdravotním
postižením do pracovního procesu a společnosti,
podporu chráněných dílen apod.
Děkujeme našim dobrovolníkům za jejich nadšení
při konání sbírky.

Nahlédnutí do Kroniky
Ve Zpravodaji máme nové okénko s názvem
Nahlédnutí do Kroniky, ve kterém bude vždy
krátký úryvek o nějaké zajímavosti, kterou jsme
objevili v Obecní kronice.
V tomto vydání máme úryvek, který je aktuální pro
letošní zimu, z pohledu počasí a mrazů.
„Zima 1928-1929 byla velmi tuhá. Sníh, který napadal 25. prosince 1928, počal táti teprve
11. března 1929. Však 14. března padal nový sníh. Mrazy v Čavisově dostoupily -40 °C. Poprvé
slunko počlo tepleji hřáti 19. března. Nejtužší mrazy byly 1., 2., 3. února -38 °C – -40 °C.“

Čavisovská stovka z. s.
Čavisovská stovka, pochod, závod, setkání přátel… každý si zde najde to své :-)

Jak to vlastně začalo? Jako pochod pro pár přátel a trénink na
podobné extrémní akce. Prvního ročníku se účastnilo 8 lidí a 2
došli do cíle. Druhý ročník už byl větší a letos už se těšíme
z dopředu naplněného limitu na 100 a 50 km trati a z účastníků
ze zahraničí.

Hlavní tratí na Čavisovské stovce je, jak již název napovídá, 100 km, nicméně myslíme i na méně
zdatné a méně extrémní sportovce, pro které jsme postupem času vytvořili i tratě 50 km a 25 km.
Na všech tratích přivítáme jak zdatné profisportovce, kteří doslova letí, tak i turisty, kteří se nehoní
za výsledky, ale rádi se kochají pěknou krajinou.
Každý rok se snažíme posouvat
dopředu, a na co se můžete těšit
letos? 11. a 12. května postupně
odstartujeme tratě 100, 50 a 25
km.
Máme
nový
web
cavisovska100.cz, kvalitní zázemí
na hřišti TJ Sokol v Čavisově,
možnost občerstvení na startu a
v cíli,
mapku
a
diplom
pro každého účastníka. Rádi
přivítáme i vaše psí kamarády.

Druhý víkend v květnu si nic neplánujte a
přijďte se s námi proběhnout, projít nebo jenom
povzbudit kamarády do Čavisova.

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

SDH Čavisov
Sbor dobrovolných hasičů v Čavisově v příštím roce oslaví 120 let od svého založení. V současné
době má 42 členů, z toho 10 tvoří zásahové družstvo.

V loňském roce zasahovalo dvakrát, a to při přívalových
deštích v dolní oblasti Čavisova, kdy provádělo úklid
ve sklepních prostorech a zahradách od naneseného
bahna.
Sbor se velkou částí podílí na společenském životě
v obci. Pořádá ples, Smažení vaječiny, Ovarové
odpoledne, Zabíjačku, ale hlavně Soutěž v hasičském
sportu.
V loňském roce zasadil Sbor dobrovolných hasičů
Čavisov u příležitosti osvobození obce lípu.

Nejbližší plánovaná akce bude zájezd na jarní výstavu
FLORIA Kroměříž dne 28. 4. 2018.

Chcete-li se dozvědět o čavisovských hasičích další informace, zadejte na internetových stránkách
do vyhledávače: SDH Čavisov – Pomáhají a hasí už od roku 1899, a shlédněte příspěvek o SDH
Čavisov.

historie

současnost

Mateřská škola Čavisov
O děti v naší mateřské školce se starají paní učitelky Hana Hudečková, Klára Sikorová a paní Pavla
Durníková. Jejich nezdolná aktivita, nadšení pro vše, láskyplnost a přívětivost má obrovský podíl
na tom, že se děti do školky těší. Což je velká satisfakce pro rodiče. Jejich nasazení pro každodenní
práci s našimi dětmi se odráží v množství uskutečněných akcí a projektů a ve spokojenosti našich
dětí, za což jim nepřestáváme být vděční.
Akce MŠ Čavisov leden–únor
• Pravidelně naší MŠ navštěvuje divadelní
společnost z Horních Bludovic
• V rámci
environmentální
výchovy
spolupracujeme s Mgr. Lenkou Bakalovou,
která naší MŠ navštěvuje jednou měsíčně
s EKO Programem
• 15.-19. 1. se přihlášené děti již druhým
rokem zúčastnily lyžařského kurzu ve SKI
areálu Skalka
• 10.2 se pod záštitou SRPŠ konal tradiční
dětský karneval s Hopsalínem
• 14.2 se zúčastnili akce SKALAČKIÁDA (Ski areál Skalka)
• Naši předškoláci pravidelně každé úterý navštěvují ZŠ Dolní Lhota, kde si mohou vyzkoušet
jednu vyučovací hodinu se svými kamarády
• 3.3 jsme s dětmi vystupovali na sjezdu Moravskoslezských hasičů

•
•
•
•
•
•

Akce, které chystáme
Naše děti měly dne 9. 3. vystoupit na Odpoledni pro ženy a hned nato 11. 3. již tradičně
na Vítání občánků, z důvodu velké nemocnosti však děti nevystoupily.
Zdravotně sportovní akce – kurz plavání (SKI Skalka)
Opět vystoupíme na podzimním Vítání občánků, jubilantům, na Dni matek a otců
Rády bychom uskutečnily víkendový pobyt s dětmi a rodiči na horách
Ke dni dětí připravujeme návštěvu 112
Na závěr školního roku se opětně rozloučíme s našimi kamarády při pasování na školáky
Paní učitelky se v rámci sebevzdělávání účastní
školení
Matematické
a
čtenářské
pregramotnosti
(MŠ
Velká
Polom)
a Kompetentní učitel a žák (MŠ Poděbradova).

Fotografie a videa z akcí si můžete prohlédnout
na
webových
stránkách
MŠ
(www.msdolnilhota.cz)

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
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
14:00 – 17:15
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

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

ukázka z Odpoledne pro ženy
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