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zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 15911

Některé připravované akce pro rok 2007

V

současné době máme rozpracovanou akci sociální zázemí hřiště. Toto hřiště bylo realizované v 70 letech a není tajemstvím, že ať relaxačně sportovat a nebo pořádat jakoukoliv
sportovní či kulturní akci na hřišti, naráží v současné době na zcela zásadní problém a to je
prakticky žádné technické ani sociální zázemí. Povrch hřistě je po mnohých přívalových deštích a
jarním tání sněhu značně poškozen a jakékoliv sportování na jeho povrchu může zapříčinit i vážné
úrazy.
Již v roce 2006 jsme investovali do technického zázemí – realizace průzkumného vrtu,
který by měl zásobovat sociální zázemí hřiště pitnou i užitkovou vodou. V letošním roce bychom
chtěli s pomocí dotací MMR z programu rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského
regionu realizovat sociální zázemí na hřišti, které bude sestávat ze dvou vybavených unimobuněk
napojených na sítě tak, aby bylo možno veškeré sportovní a společenské kulturní akce zabezpečit
dle současně platných hygienických limitů. V druhé etapě bychom rádi zrealizovali rekonstrukci
povrchu hřiště, včetně ochranných sítí a umělého povrchu tak, aby zde bylo možno provozovat
bezpečně hned několik druhů sportu (minifotbal, odbíjená, házená, tenis a v zimních měsících
hokej). Zrekonstruované hřiště musí být vždy přístupné veřejnosti a všem zájmecům o bezesporu
zdravý pohyb na kvalitním povrchu při všech sportovních a relaxačních cvičeních.
Jsem přesvědčený, že kvalitní hřiště s odpovídajícím zázemím přitáhne hlavně mladé a
samozřejmě všechny, kteří mají chuť si relaxačně zasportovat. U mladších generací, jistě všichni
uznáte, stále platí „Kdo si hraje, nezlobí“ aneb mladí patří na hřiště a né do pochybných podniků.
Mnozí občané jistě utrousí poznámku, proč vrážet peníze do hřiště? Tady je na místě
připomenout, že máme poslední možnost, jak využít vyhlášené programy MMR a
Moravskoslezského kraje podpořené financemi z EU pro rok 2007-2013. I malá obec do 500
obyvatel může z těchto programů získat dotaci až do výše 75% celkově vynaložených nákladů.
Obci Čaková na základě předložené žádosti, kterou podpořily výsledky sportovní činnosti
atletického oddílu TJ Iktus Čaková, bylo navrženo přiznání dotace na rekonstrukci sociálního
zázemí na hřišti ve výši 522.000,- Kč.
Věřím, že se podaří dotaci obhájit a zrekonstruovat v první etapě sociální zázemí na hřišti.

starosta Emilián Janča
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Z činnosti obecního úřadu
Přezkum hospodaření obce za rok 2006 – AUDIT
Na základě žádosti starosty obce a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (zákon o přezkumu
hospodaření), bylo ve dnech 4.5.2007 –
5.6.2007 provedeno přezkoumání hospodaření
naší obce za rok 2006 – tzv. AUDIT. Přezkum
provedla soukromá auditorská firma H - audit.
Základní principy auditu tohoto sektoru byly
stanoveny auditorskou směrnicí č. 52 pro audit
obcí a organizací veřejného sektoru vydaná
Komorou auditorů s účinností od 1. března
1998 a vyhláškou Ministerstva financí ČR č.
41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných

svazků obcí. Následně Parlament České
republiky schválil zákon č. 420/2004 Sb., o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
který ve znění pozdějších předpisů platí v
současnosti.
Auditorská směrnice č. 52 zároveň stanoví, že
pro naplnění povinností dané zákonem o
obcích se provádějí činnosti dle principu
"Přezkoumání hospodaření".
Cílem přezkoumání hospodaření je informovat
o úrovni hospodaření s majetkem, plnění
rozpočtu a o finanční situaci samosprávného
celku či dobrovolného svazku obce.

Předmětem přezkoumání jsou údaje o:
- ročním hospodaření územního celku a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operacích, týkajících se rozpočtových prostředků
- finančních operacích, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů
- nákladech a výnosech podnikatelské činnosti obce
- peněžních operacích, týkajících se sdružených prostředků
- finančních operacích, týkajících se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- stavu pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedeném obcí
Předmětem přezkoumání se ověřuje z hlediska
dodržování povinnosti stanovených zvláštními
právními předpisy, zejména předpisy o
finančním hospodaření obce, o hospodaření s
jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
které jsou v souladu s platnými právními
předpisy. Dále se ověřuje soulad hospodaření s
finančními prostředky ve srovnání s
rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace

nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití a věcná a formální správnost
dokladů o přezkoumávaných operacích. Na
základě zjištění zpracuje auditor „Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření“, která je
součástí závěrečného účtu. Tato zpráva musí
být schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce a je předkládána nadřízenému
orgánu – Krajskému úřadu.

Závěrem zprávy pro obec Čaková za rok 2006 je výrok:
Při přezkoumání hospodaření obce Čaková nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně,
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo
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dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinnosti nebo překročení působnosti
územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání
hospodaření podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3
citovaného zákona.

Ze života TJ Iktus Čaková
1. Informace o sportovních soutěžích

V

I. pololetí roku 2007 se
naše děvčata zúčastnila
rekordního počtu soutěží. Ve
skutečnosti jich bylo tolik,
jako loni za celý rok. O
prvním čtvrtletí jsme již
informovali v minulém čísle
novin, podívejme se, jak si
dívky vedly
ve
druhém
čtvrtletí. V úterý 17. dubna
startovaly na skokanském
dvojboji ZŠ v Krnově. Šárka
Žličařová skončila celkově na
čtvrtém místě s osobními
výkony v dálce 4,02m a výšce
135cm. Na šestém místě
skončila Alice Trčková, také
s osobními výkony a to v dálce
3,94m a výšce 120cm. Na
devátém místě ze 17 závodnic
skončila Blanka Sochorová,
rovněž s osobními výkony
v dálce 3,74m a výšce 120cm.
Výsledky
v pořadí
jsou
zkresleny tím, že soutěž

nebyla
hodnocena
podle
ročníků. Jinak by se děvčata
umístila na předních místech.
Na 6. května jsme byli
pozváni, mimochodem na
poslední chvíli, do Vítkovic,
kde se konala Olympiáda dětí
Severomoravského
kraje.
Z této soutěže se pak vybírají
reprezentanti
kraje
na
celostátní soutěž. Naše děvčata
šla na soutěž prakticky z
„plného tréninku“. Přesto se
Šárka dostala v běhu na 60m
do finále a celkově skončila
v kraji na pátém místě. Alice
se Šárkou absolvovaly i běh na
300m. Z 29 závodnic se obě
dostaly do finále, kde Šárka
získala čtvrté místo a Alice
šesté. Poprvé se Blanka
dostala v hodu kriketovým
míčkem do finále, kde v kraji
skončila na osmém místě.
Napoprvé to není špatné! Dva

dny nato se konal Běh ulicemi
města Bohumína. Ve věkové
kategorii
1995
1994
suverénně
vyhrála
z 33
účastnic Šárka a Blanka
skončila patnáctá. Alice pro
nemoc nestartovala. Aby se
děvčata „vyzávodila“, což je
nutné pro další výkonnost,
dohodli jsme se s Krnovskou
TJ ZŠ Smetanův okruh, že
povolíme hostování v soutěži
družstev Krajského přeboru
mladších žákyň.
V prvém
kole 10. 5. 2007 startovala
pouze
Blanka. V běhu na
150m skončila osmá a v hodu
míčkem pátá z 21 soutěžících.
Celkem získala pro družstvo 9
bodů. To druhé kolo 11. 6.
2007 bylo ve znamení našich
děvčat. Můžeme tvrdit, že se
jednalo o „atletický výkonnostní koncert“.

Tak Šárka Žličařová vyhrála běh na 60m, 300m a skok vysoký. Podle pravidel ve více
disciplínách soutěžit nemohla. Jaké štěstí pro soupeřky. Alice Trčková skončila v „B“ finále v
běhu na 60m druhá, v běhu na 150m třetí a bezkonkurenčně
vyhrála běh na 800m. Blanka Sochorová v běhu na 150m
získala páté místo, ve vrhu koulí (první její start) osmé místo a
v hodu míčkem soupeřky deklasovala a přesvědčivě zvítězila.
Díky našim závodnicím se družstvo posunulo z druhého místa
na první. Hodnocení je bodové a to do osmého místa. Za první
je devět bodů a za osmé jeden. Celkem naše děvčata získala 49
bodů. Družstva jsou patnáctičlenná. Škoda, že proto nemůžeme
přihlásit do soutěže náš oddíl. Ale co není …..? Ve středu 23. května, na stadionu v Krnově
proběhla tradiční soutěž „Pohár rozhlasu“, garantovaná ministerstvem školství.
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Z deseti družstev se naše ZŠ
v Zátoru, v kategorii mladších
žaček umístila na druhém
místě. Protože hodnocení je
nejen celkové, ale zvlášť se
hodnotí i tzv. vesnické školy,
které nemají takové sportovní
zázemí jako ve městech,
družstvo mladších žaček bylo
vyhodnoceno jako nejlepší a

postoupilo do krajské soutěže.
Bohužel tato zpráva přišla
velmi pozdě a pro nepřítomnost většiny členek družstva
(školní výlet) se krajské soutěže dívky nemohly zúčastnit.
Této soutěže se už zúčastnily i
nové členky atletického oddílu
a to úspěšně. Denisa Přikrylová se zviditelnila na skoku

vysokém, kde výkonem 135
cm skončila na 2. - 4. místě.
140cm zdolala Šárka a v osobním výkonu soutěž vyhrála.
Z atletického oddílu za školu
startovaly Šárka, Alice, Blanka, Dominika Jungová, Denisa
Přikrylová a Diana Němcová.

Zlatá tretra je již pojem na úrovni světových soutěží. Dva dny před ní se uskutečňuje
tzv. Čokoládová tretra, které se zúčastňují mladí, talentovaní atleti z celé republiky. Soutěží se ve
věkových kategoriích. A teď pozor! Ve věkové kategorii ročníku mladších žákyň r.1995 - 1994
startovaly i Šárka Žličařová, která vyhrála a na třetím místě v téže kategorii skončila Alice
Trčková. Blanka Sochorová byla vlastně také úspěšná i když skončila v první polovině závodního
pole. Její elitní disciplíny jsou totiž vrhy a hody.
Poděkování za výsledky atletům za rok 2006.
Přijetí u ředitele firmy Iktus
Zdislavem Jančou (vpravo).
Vedle starosta obce Čaková
Emilián Janča, trenér družstva
LA Ivo Pavlík, dále nejúspěšnější závodnice v r. 2006
Sabrina Holčáková, Anička
Kunčarová, Blanka Sochorová,
Šárka Žličařová, AliceTrčková
aVojta Fraňo.

‹‹‹ Blanka Sochorová předvádí velmi dobrou
techniku v hodu míčkem

Alice Trčková dobíhá do cíle šestistovky ›››
v soutěži o Pohár rozhlasu třetí
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Oba snímky není nutné komentovat. Snad jen,
že se jedná o celostátní soutěž Čokoládová tretra,která se každoročně koná před mezinárodní
soutěží Zlatá tretra

‹‹‹ Čtvrtek l. března a soutěž Krajské halové závody atletických přípravek v Olomouci, na které naše nejmladší naděje
Katka Žličařová obsadila druhé místo

MČR dorostu v Praze, Stromovka 16. – 18.2.2007
V běhu na 60 m získala Sabrina páté místo, ve ›››
skoku dalekém skončila devátá

2. Souhrnný přehled výsledků atletů za první pololetí 2007
Oddíl lehké atletiky se za
pololetí zúčastnil čtrnácti
soutěží. Soutěže se dělí na
soutěže pořádané ČSTV a
Ministerstvem školství (soutěž
mezi školami). Naše největší
naděje
Katka
Žličařová
(2.třída) skončila na krajských
přeborech atletických přípravek v Olomouci z třiceti pěti
účastníků na druhém místě.
Mezi naděje patří i Vojtěch

Fraňo, který však trénuje velmi
nepravidelně. Od poloviny
května se do atletiky přihlásila
i Denisa Přikrylová a Diana
Němcová. Obě jsou ze
Základní školy Zátor a jeví se
jako perspektivní závodnice.
Největších úspěchů z mladších
žákyň dosáhla Šárka Žličařová,
která se zúčastnila celkem
devíti závodů, z toho získala
osm 1. míst, jedno 2. a jedno 3.

místo
(startovala
na
jednotlilvých soutěžích ve více
disciplínách). Její nejlepší
výkon na 60m je 8,2 ve výšce
má výkon 140cm a v dálce
402cm. Druhou nejúspěšnější
je Alice Trčková, která se
zúčastnila
devíti
závodů.
Celkem získala tři 1. místa, tři
2. místa a tři 3. místa. Nejlepší
výkon na 60m má 8,6 a v běhu
na 600m 1:57,60. Další
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úspěšná v pořadí je Blanka
Sochorová. Ta závodila celkem devětkrát. Její specializace je hod míčkem a vrh
koulí. Jednou obsadila v hodu
míčkem první místo a to

výkonem 40,4m. Z dorostenek
Sabrina Holčáková se zúčastnila Mistrovství ČR dorostu,
kde v běhu na 60m časem 7,98
skončila pátá. Devátá v dálce
výkonem 5m. Bohužel se jí

nepodařilo dosáhnout svého
nejlepšího výkonu 520cm.
V současné době trénuje pouze
lehce, protože je dlouhodobě
nemocná.

3. Změny ve výkonném výboru TJ Iktus Čaková
O problematice jsme podrobně
informovali v minulém čísle.
Nakonec situace dopadla tak,
že hlavní sponzor, ředitel
firmy Iktus, s.r.o. a starosta
obce Čaková měli jednání
s bývalými členy výkonného
výboru. Závěr byl ten, že oddíl
atletiky bude v rámci tělovýchovné
jednoty
relativně
samostatný a sponzorské pří-

spěvky firmy Iktus a obecního
úřadu půjdou na činnost oddílu
(firma totiž musí vykazovat i
výsledky sponzorské činnosti).
Mimo závodní činnost bude
výkonný výbor TJ řídit i
amatérskou tělovýchovu dospělých i dětí. Na tuto činnost
finanční
prostředky
bude
zajišťovat zvlášť. V tomto
smyslu zní i usnesení z valné

hromady
TJ,
která
se
uskutečnila 21. června 2007.
Do výkonného výboru byli
zvoleni Michal Lant, Josef
Poláček a Jiří Urbánek. Revizní komise je odsouhlasena
ing. Jindrou Váňovou, Petrem
Zmydlochem a Pavlem Zmydlochem.

Z oblasti kultury

D

ne 22. června se na Čakovském hřišti konal Dětský den. Přes avizovanou nepřízeň počasí se
„obloha umoudřila“ a dopřála nám krásnou oslavu Dne dětí. Pořadatelé TJ Iktus, Myslivecké
ké sdružení a obec Čaková připravili pro děti různé sportovní disciplíny. Každé
dítě je plnilo podle svých sil a za výkon dostalo sladkou odměnu. A v čem se
vlastně soutěžilo?

Asi nejoblíbenějším stanovištěm se stal skákací hrad, kde se vydováděli
ti nejmenší. Další velmi oblíbenou disciplínou byla střelba vzduchovkou na terč. Nechybělo ani „staré známé“ kolo štěstí, jízda na koni, chůze
na chůdách, skákání v pytli, slalom s pingpongovým míčkem na lžičce či
házení balonkem do otevřené pusy klauna, kopání na branku nebo stříkání
vody hasičskou proudnicí na terč. Mezi méně známé úkoly patřila chůze v
„dospěláckých“ holinách, hasičské bundě a přilbě.
Doufáme, že všechny děti odešly domů spokojené, plné zážitků a budou se těšit na další Dětský den,
který bychom příští rok pro naše ratolesti opět rádi připravili.
Velký dík patří všem pořadatelům, kteří si našli čas na přípravu, vlastní průběh a úklid po akci, stejně
jako sponzorům, bez jejichž finanční či věcné pomoci by se Dětský den v takovéto podobě nemohl
konat.
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Za příspěvek na uspořádání Dne dětí patří velký dík všem sponzorům

PODĚKOVÁNÍ
fa. Iktus s.r.o, fa. Algida, obec Čaková, Hasiči Zátor,
Westernova společnost Thomase Peetersona
p.Chalupa, p.Halouzka, p.Ham
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Informace občanům
Ptačí chřipka – informace pro veřejnost
Státní veterinární správa České republiky nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního
zákona z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy způsobené
influenza virem A subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření
platné od 28. června 2007 do odvolání
Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místní příslušný obecní úřad,
nejbližšího veterináře nebo policii ČR.
Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků
nedotýkali. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí.
Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem.
Pozornost věnujte hygieně při vaření.
Zajistěte ochranu domácích miláčků – psů, koček apod. – zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo
nemocnými ptáky.
Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka je virové onemocnění, postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež,
jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací
potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 až 2 dnů.
Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?
Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán.
Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve vyjímečných případech, a to při úzkém
styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen
s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.
Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?
U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou, postižením dýchacích cest, zápalem plic,
průjmovým onemocněním. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem prostředí však je velmi malá.
V podmínkách České republiky jde především o veterinární problém.
Jak se chránit?
Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po
každém kontaktu s ptáky nebo s jejich extrémy. Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu
s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv,
pokrývku hlavy, která zcela zakryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice a
ochranné brýle).
Je třeba mít obavu z konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků?
V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem, který pečlivě
monitoruje zdravotní stav zvířat. Další navazující kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování
produkce. Kontrolou samozřejmě prochází i dovozy zvířat a masa. Není třeba se obávat, že by se na
trh dostalo maso z nakažených zvířat. Při nákupu i při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní
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hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je
virus spolehlivě zničen při dosažení 70 oC v jádře potraviny, a to již za jednu vteřinu.

Poplatky – úhrada občany
Připomínáme povinnost úhrady poplatku za komunální odpad dle Vyhlášky č. 1/2006. Ne všemi
občany je tato povinnost plněna. Upozorňujeme tyto občany, že dle platné vyhlášky č. 1/2006, o
místním poplatku za provoz systému, shromažďování sběru, přepravy, využívání a odstraňování
komunálních odpadů může obecní úřad poplatek vyměřit platebním výměrem. Při vymáhání
poplatku ve správním řízení by mohlo dojít až k exekučnímu řízení a o toto řešení určitě nestojí
obecní úřad ani tito občané.

Omlouváme se
za chybu v minulém čísle Čakovského čtvrtletníku. Nedopatřením byla v některých výtiscích druhá
strana čtvrtletníku bez tisku.
Děkujeme za pochopení.

Lesní

B

hospodářství

ěhem posledního čtvrtletí bylo provedeno
v obecních lesích zpracování kůrovcové
těžby cca 170 m3, dále ochrana lesa proti
klikorohu a začalo se ožínat (ochrana proti
buření). Prodej dřeva je cca 200 m3, je však

menší zpeněžení, protože ceny dřeva vzhledem
k celorepublikové kalamitě jsou nižší cca o
200,- Kč/m3. V letním období bude i nadále
pokračovat ožínání a zpracování nahodilé těžby.

Pozvání
Obec Zátor zve občany na 4. Zátorské eldorádo, které se uskuteční dne 28.7.2007 ve 13.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Zátoru. Součástí programu je mimo jiné i seskok
padákem, fotbalové utkání ženy proti mužům, řetízkový kolotoč, jízda
na koni, občerstvení a pro děti mnoho sladkostí.

Obec Úvalno zve občany na IV.Moravskoslezskou výstavu králíků, konanou dne

14. – 15.7.2007 od 8.00 – 20.00 hodin na školním hřišti a kolbišti. Hudba, občerstvení, soutěže,
atrakce pro děti, tombola a jiné – to vše je zajištěno.

Vtip čtvrtletí
Jde blondýnka k doktorovi a stěžuje si že ji všechno bolí.
No tak se pochlubte, říká doktor.
A blondýnka si sáhne na tvář a říká: au, to bolí.
Pak si sáhne na koleno a říká: au, to strašně bolí.
Do třetice si sáhne na ucho a zařve, že to bolí, div se nerozbrečí.
Doktor se ptá: vy jste přírodní blondýnka? Ano, odpovídá blondýnka.
Já jsem si to hned myslel. Máte zlomený prst!!!
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Společenská kronika
V tomto čtvrtletí oslaví své životní jubileum tito naší občané
Hnilica Alois
75 let
Hlaváček Miloš
75 let
K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme prožití dalších dnů
Vašeho života ve zdraví a spokojenosti

Vážení spoluobčané a milé děti,
dovolte popřát Vám krásné prázdniny,
slunné léto a odpočinek o dovolené
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