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13 ROČNÍK, KVĚTEN 2018, TENTO VÝTISK JE NEPRODEJNÝ

OZNÁMENÍ A INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz objemného odpadu od 18. – 20. KVĚTNA 2018
Celkem 4 ks kontejnerů na objemný odpad bude v obci rozmístěno na těchto stanovištích
- u obecního úřadu
- na parcele vjezdu k domu p. Kuchty č.p. 67
- u bytovek
- nad domem p. Dlouhé Amálie (horní konec Čakové)
KONTEJNERY nepřeplňujte, nedají se vyvézt!
Nebezpečný odpad se bude svážet v jiném termínu, který Vám včas bude oznámen.

Úhrada poplatku
Připomínáme, že poplatek
za odpad za rok 2018 v
nezměněné výši 420,- Kč
na osobu byl dle obecně
závazné vyhlášky obce
splatný jednorázově do
31. března a ve dvou
splátkách do 30. září!

Právní a ekonomické poradenství PRO OBČANY ZDARMA
Obec Čaková opět sjednala poskytování ekonomicko - právních
služeb na Obecním úřadě v Čakové - 2 hodiny měsíčně v úředních
hodinách - vždy ve středu v době od 15:00-17:00 hodin v těchto
termínech roku 2018: 16. května, 13. června, 11. července,
15. srpna, 12. září, 17. října, 14. listopadu, 12. prosince
Využijte možnosti poradit se zdarma např. při prosazování ochrany
a oprávněných zájmů v rámci různých řízení (exekuční, insolvenční,
soudní, správní, arbitrážní)
Bližší informace na tel. čísle 608 511 199 p. Papoušek nebo e-mail:
info.spolek@seznam.cz

Přehrada Nové Heřminovy Státní podnik Povodí Odry se snaží zvýšit informovanost občanů o
přípravách na stavbu přehrady v Nových Heřminovech. Proto dodáváme do domácností v naší
obci zpravodaj „Vodohospodáři informují“. Dalším zdrojem aktuálních informací jsou
webové stránky st. podniku Povodí Odry: prehradanoveherminovy.cz, kde lze kromě jiného
nalézt i vizualizaci vodního díla a opatření v obcích.

Služba pro občany
Oznamujeme občanům, že v naší obci je možné od října 2017 využít sociální službu, která je určena
zejména pro seniory a dlouhodobě nemocné občany, kteří potřebují pomoci při zajištění běžného
nákupu. Zboží se nakupuje v marketu Kaufland za obchodní ceny bez jakýchkoliv příplatků. Služba je
zcela zdarma. Objednávky je možno uskutečnit na telefonním čísle 727 873 087 nebo osobně po
dohodě s p. Editou Hnízdovou.

Adresa trvalého pobytu v sídle ohlašovny
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny – Čaková 101? Od 1. ledna 2016 jsou pro
Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na Obecním úřadě v Čakové. Můžete se
zde informovat, zda pro Vás nemáme uloženu aktuální výzvu. Uložením oznámení o uložení zásilky a
výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny
podmínky tzv. fikce doručení, tzn., že desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou!
Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze
vlastní osobu.
Klub STOLNÍ TENIS ČAKOVÁ
Na dotazy občanů Čakové bychom chtěli informovat, proč vznikl klub stolního tenisu. V září loňského
roku vznikla myšlenka na založení klubu STOLNÍ TENIS ČAKOVÁ. Ten sdružuje partu lidí, kteří
aktivně hrají stolní tenis
nebo ho alespoň vydatně
podporují a mají zájem
své zkušenosti předávat
těm, kteří s tenisem
teprve začínají, ale i těm
stávajícím, kteří se chtějí
naučit mnohem víc.
Klub STOLNÍ TENIS
ČAKOVÁ
pořádá
turnaje ve stolním tenisu
a mnozí z nich se již
řadu let udržují na
předních místech.
Děkujeme Obci Čaková za to, že nám poskytla prostory v suterénu obecního úřadu, kde se můžeme
scházet a také děkujeme za propůjčení prostoru v sále, kde se stolní tenis aktivně hraje.
Prezentujeme naše aktivity včetně fotografií také na internetu na facebookové stránce: Stolní tenis
Čaková.

Hrnčířská dílna KERAMIKA ČAKOVÁ
Oznamujeme, že na bývalém Hellerovém statku č.p. 44 je NOVĚ I PRO VEŘEJNOST OTEVŘENÁ
hrnčířská dílna KERAMIKA ČAKOVÁ, kterou v naší obci od roku 1994 provozuje p. Alice
Kukeňová. Můžete si zde koupit užitnou keramiku (talíře, misky, mísy, hrnky, květináče, vázy apod.)
takříkajíc téměř přímo „z hrnčířského kruhu“.
Také jsou zde v nabídce šité
ubrusy, prostírání, polštářky,
utěrky nebo i bryndáčky pro
děti. Většinou ze 100% bavlny
nebo lnu – režná plátna,
kanafas, modrotisk, čistě bílé
nebo vzorované materiály.
Pro každého se něco najde.
Otevřeno je ve všední dny 9.00
– 18.00 hod. nebo po tel.
dohodě kdykoliv.
Tel. 602 130 525, 554 646 349
email: alice.kukenova@seznam.cz.
Prezentaci najdete na facebookové stránce: Alice Kukeňová facebook.
Oznámení o otevření hospůdky „ČAKOVKA“
Oznamujeme občanům, že od 13. dubna 2018 je opět v provozu hospůdka Čakovka. Na Vaši návštěvu
se těšíme
pondělí – pátek od 15.00 – 22.00 hod.
a
sobota – neděle od 13.00 - 22.00 hod.
Informace o pořádaných akcích nebo objednávky na uspořádání společenských akcí najdete na
facebookové stránce: Čakovka nebo na tel. čísle 732 535 693, nebo na e-mail: t.vojkovska@seznam.cz
Děkuji za Vaši návštěvu - Vaše Čakovka
Myslivecký ples
Několikaletá tradice Mysliveckého plesu úspěšně pokračovala i letos 24. února. Svědčil o tom
zaplněný sál kulturního domu, chutné jídlo, skvělá muzika, prima nálada, bohatá tombola – co víc si
přát? Třeba aby to tak bylo častěji než jenom jednou do roka.

Den seniorů
2. března 2018 se v kulturním domě v Čakové uskutečnil již 8. ročník setkání seniorů. Na 60 účastníků
akce bavil nám již známý Šimon Pečenka v doprovodu Marcely Holanové. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno bohaté občerstvení a dámy odcházely s kytičkou. Z ohlasu účastníků jsme usoudili, že
se setkání líbilo a to nás, pořadatele, velice těší.

Co se chystá
13. června 2018 se bude v KD konat veřejná schůze
Již teď si můžete zapsat do kalendáře termín 25. srpna 2018, kdy bude na místním hřišti k ukončení
prázdnin opět probíhat den plný her a jiné zábavy jak pro děti, tak i pro dospěláky.
Vtip
Do řeznictví vběhl pes, ukradl několik buřtů a utekl. Řezník však psa poznal. Je to pes jednoho ze
stálých zákazníků - místního právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a ptá se ho:
"Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne věnec špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od
majitele psa?"
"Ano, samozřejmě," odpoví právník.
"V tom případě mi dlužíte 120 korun," říká řezník, "to byl totiž váš pes."
Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na 120 korun. Když je řezník na
odchodu, právník jej zadrží:
"Ještě moment! Tady máte účet na 500 korun za právnickou konzultaci!"

