ČAVISOVSKÝ
ZPRAVODAJ
duben 2019

www.cavisov.cz

Vážení občané,
přišlo k nám jaro a spolu s ním proměnlivé
počasí, ale také ožívání přírody a začátek práce
na zahradě. Na chvíli si však odpočiňte a přečtěte
si zpravodaj, ve kterém Vás pravidelně
informujeme o dění v obci.

Bio odpad
Bio odpad se začal vyvážet 1. dubna, svozový den zůstal v pondělí jako tomu bylo minulý rok a svoz bude
probíhat každých čtrnáct dní. Rozpis naleznete ve svozovém kalendáři níže. Na případné změny, které mohou
nastat, Vás vždy včas upozorníme.
Opět připomínáme, co se může a nemůže vyhazovat do BIO popelnic a žádáme Vás, abyste byli opravdu
důslední.
Můžeme vyhazovat veškerý zelený odpad, jako je:
- tráva, listí, plevel, kytky
- větve do průměru 5 cm, délka max. 30 cm (nutné nařezat, nalámat apod.)
- syrová zelenina, ovoce včetně slupek
Do BIO popelnice nepatří!!!:
- jakékoliv zbytky vařeného jídla
- maso a uzeniny

-

plasty a papír (pokud vyhazujete řezané kytky, oddělte celofán, stuhy, drátky, umělé
doplňky a vyhoďte je do tříděného odpadu)
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Poplatky za psa
Sazba poplatku za psa za rok 2019 je splatná nejpozději do 30. června, a to:
- 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 možno zaplatit hotově na OÚ nebo bankovním převodem (účet č. 14327821/0100).

Nejbližší plánované stavební akce
Oprava stávající kanalizace
Na základě kamerových zkoušek, které proběhly v loňském roce máme vytipovaných celkem 8 míst, kde je
kanalizace v havarijním stavu. V letošním roce (předpoklad 07–10/2019) plánujeme opravu na:
- ulici Chrudimská v úseku kolem č.p. 11
- ulici Na Kaluži v úseku od kapličky po napojení z ulice Záhumení
- ulici Osvobození mezi č.p. 59 a 89, kde se následně vybuduje poslední zpevněná plocha
pod kontejnery na tříděný odpad
Připravují se podklady pro výběrové řízení a předpokládané náklady jsou cca 560 tis. Kč.
Oprava místních komunikací – část ulice Chrudimská a ulice na Kaluži
V únoru podala obec žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o dotaci na opravu místních komunikací.
Jedná se o část ulice Chrudimská v délce 200 bm (úsek od ulice Nová ke kapličce), další část ulice Chrudimská
v délce 95 bm (usek pod dětským hřištěm) a ulici na Kaluži v délce 135 bm (úsek od kapličky po autobusovou
točnu).
Bude provedeno odstranění živičných vrstev v tl. 2 x 50 mm, oprava a doplnění obrubníků, úprava veškerých
kanalizačních šachtic a vpustí, vodovodních a plynových šoupátek, vyrovnání podkladních vrstev a pokládka
nových asfaltových vrstev (40 + 60 mm). Celková délka komunikací, kterých se oprava týká je 430 bm, plocha
2 370 m2.
Předpokládané celkové náklady jsou 5 430 000,- Kč. Výše dotace z MMR je 70 % z uznatelných nákladů.
Také na tuto stavbu připravujeme výběrové řízení a realizace bude navazovat na opravu kanalizace.
Úprava autobusové točny a chodník na hřbitov – I. etapa
Z důvodu změny jízdního řádu jezdí některé spoje linky 288 až do Zbyslavic a v obci chybí zastávka
pro opačný směr. Na točně máme zatím pouze provizorní označník a vybudovat zastávku je povinností obce.
Současně plánujeme od točny vybudovat chodník ke hřbitovu. Do konce dubna máme termín na předložení
studie včetně předpokládaných nákladů. Následovat bude projektová dokumentace pro stavební povolení.
Na tuto stavbu máme u MAS Opavsko předjednanou dotaci, která bude vyhlášena v září letošního roku.
Technický dvůr „KORÁB“
V letošním roce chceme prostor pro budoucí technický dvůr srovnat a oplotit. Sběrný dvůr z ulice Chrudimská
se následně přemístí.

Kotlíkové dotace
Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil III. vlnu kotlíkových dotací, které se jako zprostředkovatel
opět účastní Moravskoslezský kraj (MSK). Pro domácnosti, které doposud z finančních důvodů neřešily
výměnu kotle na tuhá paliva, je tady možnost získat bezúročnou půjčku. S podáním žádosti Vám pomůže tzv.
kotlíkový poradce. Podrobnější informace včetně anketního lístku jsou přiloženy ve Zpravodaji. Zájemci
si mohou podat vyplněný anketní lístek na Obecní úřad do konce měsíce dubna 2019. Všechny informace
ke kotlíkovým dotacím naleznete na adrese: lokalni-topeniste.msk.cz

Přezkum hospodaření za rok 2018
Dne 29. ledna proběhl v naší obci přezkum
hospodaření za loňský rok, který pravidelně
vykonávají zaměstnanci Moravskoslezského kraje.
Kontrola proběhla bez zjištěných chyb a nedostatků.

Obec Čavisov vyhrála soudní spor
Obec Čavisov vyhrála po třech letech soudní spor,
který rozhodl že místnosti zasahující nad pohostinství
DEPO (zasedací místnost a knihovna) jsou součástí
budovy obecního úřadu a vlastníkem je obec. Proti
tomuto rozhodnutí se vlastník pohostinství neodvolal.

Zlatá medaile prof. MUDr. J. Janského za odběr krve
Český červený kříž uděluje nevyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili počet
40 bezpříspěvkových odběrů. S potěšením sdělujeme všem občanům, že mezi vyznamenanými je také náš
občan, a to pan Pavel Novák!

Orkán Eberhard
Přes Evropu a také přes Českou republiku se na začátku března prohnal orkán Eberhard, který způsobil značné
škody na mnoha místech. Mnoho lesů bylo zničeno následkem vichřice, odlétaly střechy a různé věci. V části
naší obce díky němu nešla elektřina dva dny.

Tříkrálová sbírka
Charita Hrabyně děkuje všem, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky, která proběhla letos v lednu, jako je
zvykem každý rok. V naší obci se vybrala částka ve výši 26.302,- 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!

Zájezd do Aquaparku
Zájezd do Aquaparku Kravaře se konal poprvé a to 1. února. Zájezdu se zúčastnilo 17 občanů.

Kino v sále
Dne 8. března se konalo kino, které jsme promítali v sále KD. Promítaly se dva filmy, animovaný film pro děti
Coco a oscarový snímek Bohemian Rhapsody. Oba filmy vidělo dohromady přes 100 lidí. V pohostinství byl
připraven popcorn, tak jsme se mohli cítit jako v opravdovém kině. Plánujeme, že v létě uspořádáme opět Letní
kino, jako tomu bylo minulý rok.

Divadlo – Doktor v nesnázích
26. března obec uspořádala zájezd do divadla do nově zrekonstruovaného kina v Klimkovicích na komedii
pražských herců Doktor v nesnázích. Jsme rádi, že je o zájezdy do divadla vždy velký zájem a budeme
v pořádání těchto zájezdů pokračovat.

Odpoledne pro ženy
V pátek 5. dubna proběhlo Odpoledne pro ženy.
Mockrát děkujeme všem ženám, které se zúčastnily a
také děkujeme všem vystupujícím za milé zpestření
programu.

Dopis od Sdružení místních samospráv:
Naše obce a města jsou stále více slyšet. I díky Čavisovu
Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy vzdálena problémům, se kterými se potýkají naše
menší obce a města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si zaslouží kvalitní život a na které se bohužel
často zapomíná. Je proto důležité, aby i oni měli zastání někoho, kdo bude prosazovat jejich zájmy na celostátní
i evropské úrovni. Velmi mě těší, že i díky Čavisovu takovou oporu naše obce mají. Sdružení místních
samospráv ČR, kterého je Čavisov platným členem, je stále více slyšet a máme i konkrétní výsledky.
V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby se lidem dobře žilo v celé České republice, od velkoměst po nejmenší
vesnici. Jen za poslední tři roky se počet našich členů zdvojnásobil, SMS ČR nyní sdružuje na 1800 měst a
obcí ze všech koutů naší země. Jsme respektovaným partnerem vlády, ministerstev, krajů i dalších úřadů a
organizací při jednáních o zákonech a opatřeních, která mají vliv na miliony obyvatel České republiky.
Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování daní pro menší obce nebo čerpání peněz z
evropských fondů pro smysluplné projekty. Usilujeme také o zachování dostupných a fungujících úřadů i
kvalitních veřejných služeb na venkově nebo trvale udržitelný přístup ke krajině, abychom našim dětem jednou
předali zdravou zemi. Navíc si vyměňujeme zkušenosti a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše se nám
krok za krokem daří, ale máme před sebou ještě hodně práce.
Děkuji proto Čavisovu a všem jeho obyvatelům, že i díky nim prosazujeme naše společné zájmy – evropskou
kvalitu života pro všechny občany České republiky. Chci Vás také ubezpečit, že i nadále bude SMS ČR
urputným zastáncem obcí a ochotně Vám bude nabízet pomocnou ruku v boji se všemi výzvami, se kterými
se potýkáte.
Stanislav Polčák
předseda SMS ČR a europoslanec

Aktiv BESIP – pracovní skupina při odboru dopravy MMO
Duben – měsíc bezpečnosti
Dva projekty na měsíc duben chystá Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO. Oba mají za
cíl zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích nejen v Ostravě.
Odbor dopravy MMO skrze svůj Aktiv BESIP po celý duben již několik let po sobě pro občany města a
přidružených obcí organizuje internetovou Dopravně znalostní soutěž na aktuální téma. Vzhledem k tomu, že
v půlce dubna bude v Ostravě opět spuštěna veřejná půjčovna jízdních kol, zaměřují se soutěžní otázky na
pravidla jízdy na jízdních kolech ve městě, na znalost dopravních značek a na správné chování cyklistů v
silničním provoze vůbec.
Všech patnáct otázek a úplná pravidla soutěže najdete na stánkách města v odkaze odboru dopravy. Z těch, co
správně odpoví na všechny otázky, vedoucí odboru dopravy MMO vylosuje pět šťastlivců. Ten nejšťastnější
vylosovaný si odnese hlavní cenu soutěže opět v podobě notebooku.
Na druhém dubnovém projektu Aktiv BESIP spolupracuje se Záchranným týmem Oblastního spolku Českého
červeného kříže Ostrava. Po loňských v mediích probíraných informacích, jak málo lidí zastaví u dopravní
nehody, Aktiv BESIP připravil čtyři dvouhodinové semináře pro ty, co u dopravní nehody zastaví a chtějí
splnit nejen svou zákonnou ale hlavně morální povinnost. Účastníci se na seminářích seznámí s nejčastějšími

úrazy při dopravních nehodách a samozřejmě nebude chybět praktické vyzkoušení si probraných život
zachraňujících úkonů. K základním probíraným dovednostem tak bude patřit zastavení masivního krvácení
nebo kardiopulmonální resuscitace.
Dvouhodinové semináře se budou konat 16. a 17. dubna od 16. hodiny a 23. a 24. dubna 2019
od 9. hodiny v hlavní budově společnosti Ostravské komunikace, a. s. Kapacita seminářů je omezena celkově
na cca 50 osob, a tak je nutná potvrzená registrace na adrese aktiv.besip@okas.cz.

Akce, které plánuje obec v tomto roce
30. dubna – Stavění májky
9. června – Vítání občánků
12. června – Setkání jubilantů
31. srpna – Letní kino na hřišti TJ Sokol
30. listopadu – Vánoční jarmark
30. prosince – Silvestrovský pochod

1. československá samostatná tanková brigáda
V sobotu 27. dubna v odpoledních hodinách naši obec opět navštíví dobrovolníci s vojenskými vozidly, kteří
chtějí svými aktivitami uctít památku statečných vojáků i civilních občanů z dob II. světové války.

Nahlédnutí do kroniky
Počasí v roce 1928

„Zima, mírná brzy však skončila. Nastaly krásné jarní dni, sluníčko hřálo, vše se zelenalo, polní
práce započaly. Na to přišla 10. dubna taková bouře (a to byla jediná za celý rok), že staří lidé
dosud takové jarní bouře nepamatovali. K tomu se přidal déšť a sníh a nastalo zimné ošklivé
počasí, až do 20. dubna. Pak nastalo oteplení, které vyvrcholilo v letní době, zvláště v červenci,
srpnu a polovici září v také vedra, zaznamenávající až 40°- 44°C. Následky toho se brzy objevily.
Vody ubývalo, potoky vysýchaly, tráva na kopečkách byla úplně spálena. V obci byla největší nouze
o vodu. Pumpy následkem nedostatku vody se zamykaly a otvíraly se pouze 1krát denně. Lidé byli
si nuceni donášeti vodu z polních studní. I rolníci si ji odtamtud dováželi koňmo.
Teprve 23. září se dostavil vydatný déšť, který trval 2 dni. Pak nastalo znovu sucho celé 2 měsíce,
které vše zase vysušilo. Od 25. listopadu pršelo několik dní, záhy pak nato dostavil se první sníh,
který již na celou novou zimu pokryl celý zemský povrch.“

SDH Čavisov
SDH Čavisov letos slaví 120 let od založení. A jak to tenkrát bylo
se dozvídáme z historických zápisů, které má náš sbor k dispozici.

Citace:
12. října v úterý 1899 byla ohrožena dolní část obce ohněm kde padly tři čísla za oběť, č. 44, č. 41, č.25
uhájeno bylo č. 10 a 26. K lokalizováni přispěly sbory z okolních obcí Vřesiny, Zbyslavic, Dolní Lhoty i
Velké Polomi. Po tomto ohni byla svolána obecní schůze, a do nového, vzniklého hasičského sboru vstoupilo
38 občanů. Proslov měl řídící učitel Ludvik Šimoš, starostou byl zvolen František Novák, náčelníkem
Eduard Novák.

Krejčí Lazecký z Těškovic ušil plátěné pracovní kroje a krejčí Matěj Švidrnoch z Malé Lhoty ušil kroje
slavnostní.

První stříkačka byla pořízena od firmy R.A. Smekal Čechy u Prostějova a stála tehdejších 2200 korun,
schovaná byla u rodiny Rychlých pod kůlnou.
V roce 1900 bylo postaveno hasičské skladiště a říkalo se mu „Jakubek“.
Konec citace

Výbor SDH Čavisov

MŠ Čavisov
Začátkem roku jsme si s dětmi užívali bohaté sněhové nadílky. Opět naši MŠ navštívilo divadlo Beruška se
svým představením a také p. Bakalová se svým EKO programem.
V lednu se děti zúčastnily lyžařského kurzu, který pořádá Skalka family park Ostrava.
Děkujeme pořadatelům a instruktorům za skvělou organizaci.
Spojit teoretickou výuku s praktickou se nám podařilo při
projektu Vesmír. Navštívili jsme nedaleké Ostravské
Planetárium.

9. února se v sále Obecního domu, konal tradiční Dětský
karneval.
Nejen díky rodičům a přátelům mateřské školy, ale také
díky všem hostům, byl letošní ročník opět vydařený a
úspěšný. Ještě jednou DĚKUJEME.
Během loňského školního roku, jsme se účastnily školení v matematické
a čtenářské pregramotnosti. Odměnou za tyto školení nám je nová přenosná
interaktivní tabule, kterou s dětmi hojně využíváme (hudba, promítání
pohádek, kreslení, hry, grafomotorické úkoly, prohlížení fotografií atd.).
Předškoláci společně s rodiči navštěvují ZŠ Dolní Lhota, kde aktuálně probíhá
projekt Nanečisto (projekt má nastínit život ve škole).
V březnu začal deseti týdenní plavecký kurz v Crabíkovi (Poruba).
Naši MŠ navštívily studentky Lékařské fakulty z Ostravské univerzity s
projektem Nemocnice pro medvídky.
S dětmi se chystáme na několik vystoupení (Den pro ženy, Jubilanti, Vítání
občánků, besídka pro maminky a tatínky). Z chystaných akcí můžeme zmínit například Velikonoční dílničky,
návštěva Loutkového divadla v Ostravě nebo výlet rodičů s dětmi spojen s pasováním školáků.

Kolektiv MŠ Čavisov

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 na 6. ročník a účast až
400 závodníků, výjimkou nejsou ani účastníci ze zahraničí. Hlavním
otcem myšlenky Čavisovské stovky je čavisovják Lukáš Balnar,
který do svého týmu organizátorů přizval své přátele a kamarády. S růstem účastníků se rozšiřuje i počet
pořadatelů, nicméně stále se jedná o dobrovolníky z řad TJ Sokol Čavisov a obyvatel z okolí Čavisova, kteří
organizaci věnují svůj volný čas a největší odměnou jsou pro ně spokojení účastníci v cíli.

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 30 km. Na všech tratích přivítáme
jak zdatné profi sportovce, kteří na všech tratích 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? Jak už bylo jednou řečeno, 10. a 11.
května postupně odstartujeme tratě 100, 50 a 30 km. Máme web www.cavisovska100.cz, kvalitní zázemí na
hřišti v Čavisově, možnost občerstvení na startu a v cíli, mapku, diplom a nějakou tu drobnost pro každého
účastníka. Rádi přivítáme i vaše psí kamarády. Opět jsme obhájili zařazení Čavisovské stovky do CSUT –
Česko-Slovenského poháru v ultratrailu, díky čemuž se na startovní listině objevují známá jména z ultratrailu
a několik zahraničních účastníků.
A protože nejenom sportem je člověk živ, rozhodli jsme se využít Čavisovské stovky k podpoře Českého
národního registru dárců dřeně. Během pochodu bude v místě startu/cíle koordinátoři projektu, kteří poskytnou
informace ohledně dárcovství kostní dřeně.
Druhý víkend v květnu si nic
neplánujte a přijďte se s námi
proběhnout, projít nebo jenom
povzbudit kamarády do Čavisova.

Váš tým organizátorů

