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*** Zprávy z obecního úřadu ***
Upozornění na splatnost poplatků
Vážení občané,
ačkoli každý rok
zveřejňujeme informace o splatnosti místních poplatků, stále
se setkáváme s poplatníky,
kteří tyto informace nečtou
nebo je zkrátka nedodržují a
nabývají dojmu, že se jim
povinnost uhradit poplatek
např. za „komunální odpad“
vyhne. Mezi místní poplatky,
které se většiny nás týkají,
patří „místní poplatek za
komunální odpad“ a „místní
poplatek ze psů“. Místní
poplatek „za odpad“ je dle
obecně závazné vyhlášky
Obce Čaková č. 1/2005

splatný jednorázově k 31. 3.
a ve dvou splátkách první
polovina k 31. 3. a druhá k
31. 9. Místní poplatek „ze
psů“ je dle obecně závazné
vyhlášky Obce Čaková č.
1/2007 splatný taktéž k 31. 3.
I přesto, že je po splatnosti
výše zmiňovaných poplatků,
najdou se lidé, kteří do
dnešního dne nemají poplatky
uhrazené. Z tohoto důvodu
všechny neplatiče vyzýváme,
aby poplatky uhradili v hotovosti na Obecním úřadě v
Čakové nebo bankovním
převodem na účet obce 15225771/100 vedený u Komerční
banky. Dle článku č. 6 OZV

1/2005 může obec poplatek
zvýšit až na trojnásobek a
k tomu připočítat náklady na
vymáhání.
Upozorňujeme, že poplatek
musí
správce
vymáhat
i exekucí
majetku
a
v letošním roce obec k takovému kroku u těch větších
dlužníků již přistoupila.
Každý občan by si měl
uvědomit, že navýšené penále a náklady na vymáhání za
nezaplacené poplatky jsou
mnohonásobně vyšší než
samotný poplatek a proto se
odkládání úhrady poplatku
rozhodně nevyplatí.

Svoz nebezpečného odpadu
Dne 19. října. 2007 se v obci opět bude svážet nebezpečný a velkoobjemový odpad. Sběrná místa
zůstávají stejná jako obvykle:
u obecního úřadu – l kontejnér na nebezpečný odpad a l kontejnér na velkoobjemový odpad
na točně na Širokou Nivu – l kontejnér na velkoobjemový odpad
na pozemku naproti č.p. 95 – l kontejnér na velkoobjemový odpad
Nebezpečným odpadem se
rozumí: Obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami
znečištěné, absorpční činidla,

filtrační materiály, čistící
tkaniny, pneumatiky bez
disků, chemikálie, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářiv-

ky, výbojky, olej, barvy,
lepidla, baterie a akumulátory, televizory, monitory,
vyřazené elektrické a elektronické.zařízení.

Upozornění pro majitele psů v obci
V poslední době se na Obecní
úřad obrací celá řada občanů se
stížnostmi na volně pobíhající
psy, kterýžto nešvar se v obci
neustále opakuje. Chceme
upozornit majitele těchto psů,
že jejich miláčci mohou
způsobit
nejen
dopravní
nehodu, ale i napadnout občany
obce, zvláště pak děti, které se
jim nedokážou bránit. Mimo to
svými
výkaly
znečišťují
veřejná prostranství i pozemky
soukromníků. Žádáme proto
jednotlivé majitele těchto psů,

aby si svá zvířata uzavřeli,
uvázali, či jinak zabezpečili
tak, aby volně nepobíhala.

Každý majitel je za svého psa
odpovědný a tímto je povinen
nahradit všechny škody jim
zapříčiněné. Obecní úřad má
přehled o majitelích pravidelně

volně pobíhajících psů a
nedokáží-li se o svého psa
postarat, bude takový případ
řešit přestupková komise při
MěÚ v Krnově. Poplatek za
takové řízení činí minimálně
1.500,- Kč. Chápeme, že každý
pes někdy svému majiteli
uteče, zvláště v době hárání
fen. Zde však máme na mysli
opakovaně, ve dne i v noci po
obci pobíhající zvířata, která
znepříjemňují život nám všem.

Kácení stromů
Od 1. 11. začne období vegetačního klidu a to je
nejvhodnější doba k úpravě zeleně a případnému kácení stromů. Žádáme tímto občany, aby
si případné kácení stromů již dopředu

promysleli a včas podali na Obecním úřadě
žádost „povolení kácení“. Na vyřízení žádosti
má obecní úřad 30 dní, ve složitých případech
90 dní.

Výměna občanských průkazů
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí
platnost občanských průkazů vydaných do 31.
prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na
občanské průkazy s vyznačenou platností „bez
omezení“ s výjimkou občanských průkazů

občanů narozených před 1. lednem 1936. O
bezplatnou výměnu můžete požádat i na
obecním úřadě v Zátoru, nejlépe do konce
listopadu, neboť vyřízení dokladu trvá 1 měsíc.

Platnost řidičských průkazů
V letošním roce končí platnost řidičských
průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993. Tyto řidičské průkazy jsou jejich
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
A proč byste si jej měli vyměnit už nyní?
Předejdete dlouhému čekání na úřadu a budete
mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě. Výměna řidičských průkazů je
osvobozena od správního poplatku, tudíž nás to
nebude nic stát. Řidičský průkaz si můžete

vyměnit na příslušném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
tedy
v Zátoru. K výměně potřebujete platný doklad
totožnosti (občanský průkaz nebo pas), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a
samozřejmě také řidičský průkaz, kterému
končí platnost. Nový řidičský průkaz vám bude
vystaven do 15 - 20 dní. Více informací najdete
na
stránkách
Ministerstva
dopravy www.mdcr.cz.

Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat dne 17. 12. 2007 v kulturním domě v Čakové.
Schůze zastupitelstva obce je vždy veřejná, účast občanů je tedy velmi žádoucí.
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*** Z oblasti

kultury ***

COUNTRY BÁL SE OPĚT VYDAŘIL
Ještě vyplnit výzdobou prostor nad podiem, doplnit zdařilou
výzdobu stolů, přeleštit sklo a zahájit již v pořadí pátý ročník
country bálu v Čakové, který pořádá čakovská westernová společnost Thomase Peetersona. Nutno
dodat, že pátý ročník se mimořádně vydařil. Organizátoři mysleli opravdu na vše a výbornou
atmosféru v sále podtrhla svým vystoupením nám dnes již známá folková skupina „Berušky“
z Jablonce nad Nisou, která výborně doplňovala po celý večer již tradiční folkovou skupinu
„Wagon“ z Krnova. Bohatá tombola a tradiční menu (kovbojské fazole) přispěly k dokonalé
atmosféře na sále. Bavili se opravdu všichni. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nemalou
měrou podporují v podobě bohaté tomboly tyto kulturní akce v obci a již tradičně se těchto bálů
mnozí zúčastňují.
Klobouk dolů před všemi, kteří společně s hlavním organizátorem „čakovská westernová
společnost“ tyto bály v obci Čaková pořádají.
Celý večer je zaznamenán na nosiči DVD, které zpracoval p.Stanislav Vacek a budou k prodeji
v kanceláři Obecního úřadu v Čakové.
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***

Informace občanům ***
POZOR ZMĚNA

Již pravidelně každou středu od 18.00 – 19.00 hodin v prostorách bývalé školy v Čakové se koná
relaxační cvičení pod vedením paní Dagmar Kyjákové.
Cvičení je vhodné pro všechny, kteří mají zájem 1 hodinu týdně udělat
něco pro své zdraví. Cvičení není nikterak náročné, ale přesto pomůže
k lepší kondici. Každý, kdo má zájem třeba jen nahlédnout do naší
tělocvičny a vyzkoušet si cvičení s velkým a malým míčem nebo jinou
pomůckou, je srdečně vítán.

KLASICKÉ MASÁŽE
Certif. masérem

KLASICKÁ MASÁŽ
REFLEXNÍ MASÁŽ
BAŇKOVÁNÍ

Orientační doba trvání masáže: šíje…….. 20 min.
záda…… 40 min.
paže…… 20 min.

CENA: 50,-Kč/15 min.
nohy…... 30 min.
V ceně masáží je zahrnuto i pomocné baňkování a reflexní masáž dle potřeby, včetně masážních
olejů atd.
Objednávky a bližší informace na tel. 776773378 p. Dagmar Kyjáková nebo osobně: Čaková 35,
793 16 /budova bývalé školy/
Kyjáková Dagmar

* * * Společenská kronika * * *
V tomto čtvrtletí oslaví své životní jubileum tito naší občané

Kuběna Miroslav

65 let

Belejová Anna

75 let

Špetla Svatopluk

65 let

Kuchta Alexandr

75 let

Beniš Miloslav

65 let

Palucha Martin

80 let

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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