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Vážení spoluobčané,
po roce jsou tady opět Vánoce. Svátky, které prožíváme se svými blízkými. Svátky, při kterých si
konečně odpočineme po ročním shonu a načerpáme síly do následujícího roku. Připravili jsme
pro Vás poslední číslo letošního zpravodaje, ve kterém Vás informujeme o dění v obci a opět Vám
přinášíme také příspěvky našich místních složek.

Odvoz BIO popelnic
Dle nové legislativy je povinnost bio odpad vyvážet celoročně. Svoz v zimním období však nebude každých
14 dní, ale jednou za měsíc. Od jara, přesněji od dubna, bude svoz opět každých 14 dní.
Termíny svozu bio odpadu v zimním období: 23. 12. 2019, 27. 1. 2020, 24. 2. 2020 a 23. 3. 2019
Opět připomínáme, že do BIO popelnic patří kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky
rozložitelný odpad, například slupky z ovoce a zeleniny, zelené natě či skořápky ořechů. Rozhodně tam
nepatří zbytky tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky rozložitelný odpad živočišného původu. Jejich
přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu. Dále
Vás žádáme, abyste BIO popelnice udržovali ve stavu použitelnosti a minimálně 1x ročně popelnici
vyčistili.
Sběr jedlých olejů a tuků
Od nového roku 2020 má obec povinnost sbírat jedlé oleje a tuky z domácností. Tuky bude nutné sbírat do
uzavíratelných plastových nádob nebo PET lahví, které se budou odkládat do bedny připravené před
technickým dvorkem na ulici Chrudimská. Obecní zaměstnanec pak lahve s olejem přesune do popelnice
ve dvorku. Po naplnění odveze popelnici firma OZO.

Projekt domovních ČOV
Na webových stránkách obce najdete informace a kontakty na dodavatele domovních čistíren odpadních
vod a projektanty a záleží jen na Vás, koho oslovíte. Kontakty nejsou ze strany obce zavazující.
Podrobné podmínky poskytnutí finančního příspěvku a Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku budou
dostupné na stránkách obce v průběhu ledna 2020. Stále čekáme na stanovisko odboru Životního prostředí
Magistrátu města Ostravy, který jsme požádali o vyjádření ke Studii odkanalizování obce.
Základní pravidla a podmínky pro poskytnuti individuální dotace:
- žadatel musí mít v obci trvalý pobyt a musí být vlastníkem nemovitosti
- objekt musí splňovat funkci bydlení
- dotace není určena pro právnické osoby
- dotace není určena pro novostavby
- týká se pouze žadatelů, kteří doposud používají žumpu nebo septik
- na vlastníky nemovitostí nesmí být uvalena žádná exekuce, insolvenční řízení apod.
Žádost může občan podat až ve chvíli, kdy má čistírnu zrealizovanou, má kolaudační rozhodnutí, povolení
k vypouštění odpadních vod a zaplaceny faktury. Dotace bude poskytnuta ve výši 75 % z uznatelných
nákladů anebo maximálně 40 tis. Kč. Pro příští rok vyčlenila obec na dotace v rozpočtu obce 1 mil. Kč.
Uznatelné náklady jsou:
technologický materiál, tzn. samotná čistírna, zemní filtr, potrubí, přívodní kabel pro dmýchadlo a
kanalizační přípojka + projektová dokumentace.
Uznatelné náklady nejsou:
zpětná úprava zpevněných ploch, tzn. zámkové dlažby, podkladní vrstvy, zásypový materiál, oprava
oplocení nad potrubím, montážní práce, výkopové práce.
Dopravní opatření v obci
Dopravní inspektorát v obci provádí namátkové měření rychlosti a záleží tedy jen na Vás, jak rychle budete
přes obec, kde je daná rychlost 50 km/hod, jezdit. Jezdit bezpečně a dle předpisů je nutné nejen z hlediska
Vaší bezpečnosti, ale také bezpečnosti ostatních, kteří se pohybují na vozovce s Vámi. Opět zde platí
buďme ohleduplní.
Podle zprávy Dopravního inspektorátu bylo při posledním měření během šesti dnů zjištěno šest porušení
povolené rychlosti, které bylo řešeno v příkazním řízení na místě uložením blokové pokuty, jeden řidič řídil
vozidlo pod vlivem alkoholu. V namátkových kontrolách bude Dopravní inspektorát i nadále pokračovat.
Proto se opravdu snažte dodržovat předepsanou rychlost!
Také proběhlo vyjednávání s obcí Vřesina, kde jsme požádali o měření rychlosti jejich městskou policií.
Naše žádost byla bohužel vedením obce zamítnuta.

Další informace o dění v obci
Rozpočet na rok 2020
Na rok 2020 schválilo dne 16. 12. 2019 zastupitelstvo obce na VIII. zasedání ZO schodkový rozpočet.
Příjmy ve výši
9 660 000,- Kč
Výdaje ve výši
13 925 900,- Kč
Plán investiční akcí na rok 2020–2022
V příštím roce plánujeme tyto investiční akce:
- Opravy dalších úseků obecní kanalizace (pod parkovištěm u hřbitova, u Lesní správy v dolní části
obce, na ul. Chrudimská pod hasičárnou)

Oprava a rekonstrukce OÚ – zateplení + rekonstrukce vnitřních prostor, zejména výměna topení,
elektroinstalace, voda, protože je vše pořád v původním stavu, tj. 40 let staré.
- vybudování autobusové zastávky a chodníku na hřbitov – I. etapa
- Oplocení a zpevnění plochy pro technický dvůr „Koráb“
- Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rozšíření obecní kanalizace
Na rok 2021, 2022 jsme investice rozložili hlavně na dobudování kanalizačních sítí, popř. chodníku směrem
do Dolní Lhoty.
-

Obecně závazné vyhlášky (OZV)
Od 1. ledna vchází v platnosti dvě nové OZV obce. A to OZV o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Čavisov, a druhá o místních poplatcích. Obě tyto vyhlášky naleznete na elektronické Úřední
desce obecního úřadu, kde jsou trvale vyvěšeny, stejně jako další platné obecně závazné vyhlášky.

Místní poplatky
Poplatek za odvoz odpadu
Výše poplatku za systém odvozu odpadů na rok 2020 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. 2020 nebo ve dvou stejných splátkách 300,- Kč, a to první splátka do 31. 3. 2020 a
druhá do 31. 8. 2020.
Poplatek pro poplatníka, který má ve vlastnictví budovu určenou k individuální rekreaci, byt či rodinný
dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba je splatný jednorázově ve výši 600,- Kč, nejpozději
do 31. 3. 2020
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.
Od 1. 2. 2020 budou na OÚ k dispozici pytle o objemu cca 100 l, které si můžete zakoupit za 30,- Kč a
využít je v případě, že budete mít větší množství komunálního odpadu. Pytle jsou označeny logem svozové
firmy OZO Ostrava. V ceně je zahrnuta také likvidace odpadu. Pytle nelze využívat na likvidaci stavební
suti, objemných věcí a odpadu, který se třídí tzn. papír, plasty, drobné kovy, bioodpad.
Poplatek ze psů
Sazba poplatku za rok 2020 se také nemění a činí:
- za jednoho psa
100,- Kč,
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
100,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2020.
Smlouvy o nájmu hrobového místa
K 31. prosinci 2019 končí Smlouvy o nájmu hrobového místa. K datu 1. ledna 2020 se tedy budou uzavírat
smlouvy nové. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 10 let, nikoli na 5 let, jako tomu bylo naposledy. Ceny
nájemného se nemění, vztahují k velikosti hrobu. Cena je 20,- Kč/m2/rok.
Novou smlouvu můžete přijít na OÚ podepsat a zaplatit v období od 20. ledna do 30. dubna 2020.
Nové smlouvy se netýkají Kolumbária.

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, posyp
chodníků a místních komunikací pan Libor Kudela.
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
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. 2020 takto:
voda pitná (vodné)
41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 Kč (vč. 15 % DPH)
voda odvedená (stočné)
36,51 Kč/m3 (bez DPH) 41,99 Kč (vč. 15 % DPH) – v Čavisově nevybíráno
Uzavření komunikace mezi ul. Osvobození a ul. Chrudimská
Od 1. 12. 2019 je trvale po 50-ti letech uzavřena místní komunikace, která tvořila spojnici mezi
ul. Osvobození a ul. Chrudimská. Byla zde provedena změna dopravního značení:
1) zákaz odbočení vpravo na ul. Osvobození ze směru od Dolní Lhoty,
2) zákaz vjezdu na ul. Osvobození ze směru od Zbyslavic,
3) značka „Slepá ulice“ na ulici Chrudimská byla posunuta směrem k ul. Ke Hřišti.
Žádáme všechny řidiče, aby při jízdě na tuto změnu mysleli.
Alej
Počátkem listopadu jsme vysadili 8 nových třešní, které se od loňského vysázení aleje neujaly. Tímto je
alej opět v plném počtu 85 stromů a věříme, že ve zdraví přečká zimu a také následující roky.

Kulturní a společenský život v obci
Vítání občánků
Dne 24. 11. 2019 jsme uspořádali již druhé Vítání občánků v tomto roce a přivítali jsme mezi sebe čtyři
nové občánky v sále KD Čavisov. O kulturní program se zasloužily děti a paní učitelky z MŠ, kterým tímto
moc děkujeme.
Tradiční Vánoční jarmark s Mikulášskou
nadílkou proběhl jako obvykle na křižovatce u kaple
na začátku adventu, 30. 11. 2019. Tento rok bylo
počasí příznivější než minulý rok.
Mockrát děkujeme všem, kteří se do přípravy
jarmarku zapojili, ať už stavěním stanů, prodejem ve
stánku, organizací, ale také tím, že se přišli podívat,
potkat sousedy, známé a dát si s nimi něco dobrého
k pití nebo jídlu.
Jarmark byl zahájen pobožností otce Radka
z farnosti Velká Polom. Paní učitelky a děti

z mateřské a základní školy připravily opět krásný vánoční program. A konečně také Mikuláš s anděly a
čerty donesli dárečky pro hodné děti.

V letošním roce ještě proběhne Silvestrovský pochod,
který se uskuteční v neděli 29. 12. 2019. Sraz účastníků je
v 9:30 hodin u Obecního úřadu. Trasa bude tentokrát
směřovat do Těškovic, odkud se vrátíme zpět k nám do
Čavisova.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka proběhne jako každý rok počátkem ledna, ve dnech 4. – 8. 1. 2020. Tuto sbírku
pořádá Charita Hrabyně a výtěžek sbírky bude použit na rozvoj a provoz charitního a duchovního centra
v Hrabyni a chráněných dílen, které zaměstnávají zdravotně postižené, jenž se těžce uplatňují na volném
trhu práce.
Plesy v obci Čavisov v roce 2020
24. 1. 2020 Myslivecký ples Stříbrnice
1. 2. 2020
Hasičský bál (SDH Čavisov)
8. 2. 2020
Dětský maškarní ples (MŠ Čavisov)
29. 2. 2020 KOZELEK (TJ Sokol Čavisov)
Nahlédnutí do Kroniky
Dnešní úryvek z kroniky je z roku 1924
Rolník Viktorin Novák z Velké Polomě zakoupil a daroval pro naši kapli nový zvonek v ceně tisíc dvě stě
(1200) Kč který byl dne 13. července slavnostně zavěšen a posvěcen. Slavnosti této se zučastnilo místní
občanstvo, hasiči, družičky a velká účasť byla take z vedlejších obci. Děti byly při slavnosti poděleny
cukrovím.
Zvonek váží asi 30 kg a je na něm na věčné časy vyryto jmeno šlechetného dárce. Obecní zastupitelstvo
mu zaslalo jménem obce pisemné poděkování.

SDH Čavisov

Mateřská škola Čavisov
Co se v naší školce od září událo?
Stejně jako každý rok bývá září ve školce lehce hektické. Nové děti se adaptují na
prostředí školky, nové kamarády a zaměstnance MŠ. Než jsme se všichni stihli
rozkoukat, byl říjen a s ním spojený první výlet. S dětmi jsme se vyrazili
prozkoumat odlišnosti života na vesnici a městě. Linkovým autobusem jsme jeli do
Ostravy, kde jsme navštívili poštu, knihovnu, obchod a mnoho dalšího. Výlet jsme
si všichni moc užili.
Drakiádu jsme letos uspořádali jako
odpolední akci s rodiči.
Počasí však neporučíme. Kvůli deště jsme
si pro děti připravili
posezení
s maminkami
spojené
s podzimními
dílničkami. Starší děti si užily první noční
přespání v MŠ – Halloweenské spaní. Aby
mladším dětem nebylo líto, že nespinkali,
tak jsme v párty pokračovali i celé další dopoledne.
Od září nás už navštívilo Divadlo Beruška, Nemocnice pro medvídky i oblíbený hudební koncert Wolfík.
Za dvě pořádání dvou akcí srdečně děkujeme maminkám i všem rodinným
příslušníkům. Jsou jimi LAMPIÓPNOVÝ PRŮVOD, kde byla organizace
stejně jako každý rok skvělá.
Věříme, že stejně jako školkové děti, tak i cizí, si tuto podzimní akci užily.
Už teď se těšíme na další ročník. Při druhé akci VÁNOČNÍ JARMARK
se rodiče podíleli na výrobě různých svíček, vánočních ozdob, cukroví,
lapačů snů a také následném prodeji ve stánku. V rámci jarmarku se ve
školce uskutečnily Vánoční dílničky s rodiči.
Zatím mají děti za sebou tři vystoupení – Sraz včelařů na hřišti, Vítání
občánků a Vánoční pohádka na jarmarku (s tou 20.prosince vystoupíme
také v Domově pro seniory Ostrava).
Stejně jako každý rok nás navštívil Mikuláš se
svými pomocníky anděly
a čertem. Čert si (tak jak jsme očekávali) nikoho neodnesl. Během
mikulášského týdne se konaly také Mikulášské atletické
závody, které pro děti pořádal tatínek Aleš Miko. Děkujeme
☺.
Teď už si s dětmi užíváme pohodu před Vánocemi. Všichni jsme zvědaví, jestli Ježíšek
nechá dárečky i pod našim školkovým stromečkem.

KRÁSNÉ VÁNOCE PŘEJÍ DĚTI A KOLEKTIV MŠ ČAVISOV

Vesnické sportovní hry 2020
Vážení sportovní přátelé,
již několik let jsme byli organizátory zváni účastnit se sportovního klání
vesnic, tedy Vesnických sportovních her. V Čavisově však nebyl nikdo, kdo
by se ujal organizace a dal dohromady sportovní týmy. V letošním roce jsme
učinili rozhodnutí, že pokud nás organizátoři vezmou do kolektivu, zkusíme
se příští rok zúčastnit.

Založili jsme Facebookovou skupinu
(Vesnické sportovní hry r.2020 - Čavisov)
a začali oslovovat občany, kteří se chtějí
bavit při sportovních akcích VSH. Také
jsme Vás zvali na tzv. seznamovací
události jako je badminton, lukostřelba
nebo volejbal. Někteří z Vás se přišli
podívat, jiní si s námi zahráli, zastříleli a
zajisté se i dobře pobavili. Účelem toho
bylo se seznámit s ostatními lidmi, kteří
tady s námi v obci bydlí a chtějí se zapojit
do VSH.
Před několika dny jsme dostali od organizátorů VSH pozvánku k účasti na schůzce, kde se dozvíme, jaké
budou disciplíny, kdo je bude pořádat a další podrobnější informace.

Těší nás Váš zájem reprezentovat Čavisov v tomto
sportovním klání. A připomínáme, že účastníci
musí mít trvalý pobyt v Čavisově. Po Novém roce
přineseme podrobnější informace.
Ti z Vás, kteří se ještě nepřihlásili, ale mají zájem
se přidat do některé ze soutěží, neváhejte se nám
ozvat na FB, případně na níže uvedené kontakty.

Jindřich Wiaczka
Lukáš Balnar

jwiaczka@tiscali.cz
lukas.balnar@gmail.com

tel. 605 814 606
tel. 604 323 892

Lukáš Balnar a Jindřich Wiaczka

