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***

Slovo úvodem

***

Vážení čtenáři,
Máme zde polovinu roku a do schránek se Vám dostává
další vydání Čakovského čtvrtletníku o dění a činnosti v naší
obci.
Horké letní dny znamenají pro řadu z nás čas dovolených
a prázdnin. Říká se, že zahálka je matka hříchu a horké dny
a „nekonečno volna“ by nás mohlo zlákat k lecčemus. Pevně
věříme, že každý si dle svého zájmu najde způsob, jak tento volný
čas využit.
Obecní úřad Vám všem přeje krásnou dovolenou,
hezké počasí a dětem krásné prázdniny plné nádherných zážitků.

***

Zprávy z

obecního

úřadu

***

Čerpání dovolené
Oznamujeme občanům, že ve dnech 14. července 2008 - 25. července 2008 bude obecní
úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Své eventuální návštěvy plánujte nejlépe po telefonické domluvě. Budeme se vždy snažit vyjít Vám maximálně vstříc.
V případě nutnosti volejte pana starostu Emiliána Janču na telefonním čísle 724 178 455.

Změny na internetových stránkách
Dovolujeme si Vás upozornit na internetové stránky obce Čaková www.cakova.cz , na
kterých začátkem léta došlo k několika málo změnám, zvláště v uspořádání titulní stránky. Na
tomto webu jsou zveřejněny nejen povinné informace dané zákonem, ale i spousta informací o
dění v obci.

-------------------------------------Úhrada poplatků

Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě
Při kontrole plnění povinností poplatníků v evidenci příjmu bylo zjištěno, že ke
dni 30. 6. 2008 dosud neuhradili někteří poplatníci místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a místní poplatek ze psů.
Poplatníkům, kterých se tato výzva týká, byla doručena upomínka. Obecní úřad
Čaková vyzývá dlužníky, aby nedoplatek zaplatili v náhradní lhůtě do 30.8.2008.
Nebude-li uvedený splatný nedoplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, bude tento
nedoplatek vymáhán exekucí dle §.73 zákona o správě daní a poplatků.

Občany informujeme, že objednané popelnice jsou připraveny k odebrání.

-------------------------------------Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce , a.s. oznamují, že část obce Čaková, a to od hospody u Pavlíka po
budovu obecního úřadu, bude dne 18. července 2008 v době od 9: 30 do 12:30 bez elektrického
proudu.
Doporučujeme občanům, aby provedli předem potřebná opatření k zamezení případných
škod a odpojili elektrické spotřebiče ze sítě.
ČEZ Distribuce, a.s. děkuji za pochopení.

------------------------------------Příští schůze zastupitelstva obce se bude konat dne 11. 9. 2008 v kulturním domě v Čakové.
Schůze zastupitelstva obce je vždy veřejná, účast občanů je tedy velmi žádoucí.

***

Co se v Čakové událo, děje a bude dít

***

Stále cvičíme a stále nás to baví
dokonce některé z nás propadly radosti ze cvičení tak, že už chodíme pravidelně cvičit
dvakrát týdně – v úterý a ve čtvrtek.
.
Za ty dva roky co cvičíme (v květnu jsme „oslavily“ druhé
narozeniny relaxačního cvičení), jsme podle Dáši Kyjákové
udělaly značné pokroky. Už nemáme problémy s udržením
rovnováhy, motoriku trénujeme vlastně při každém
cviku. Už nám nedělá problém správné dýchání ani
celkové zklidnění mysli.
.
Při cvičení se totiž hned pozná, pokud některá nejsme ve
fyzické, ale i psychické kondici. Cvičení nám pomáhá odstranit i tyto problémy.
.
Nově jsme začaly používat cvičební pomůcky–hůlky, šátky
malé balonky a velké gymnastické míče. Nejvíc jsme si
pochopitelně oblíbily právě cvičení na nich. Cviky na míči
jsou zdánlivě snadné, ale výdatné. Pořádně si protáhneme snad každý sval v těle! Pořízení dobrého
gymnastického míče je poměrně finančně náročné. Většinu míčů zakoupila paní Dáša Kyjáková
z vlastních prostředků, některé jsme si donesly z domova míče vlastní a tři míče nám zakoupil
Obecní úřad v Čakové, za což představitelům obce děkujeme. Díky nim máme už míčů dostatek!
za cvičenky relaxačního cvičení
Ing. Vl. Šťastná

----------------------------------Kadeřnictví v obci
Věnujete svým vlasům dostatečnou péči? Přemýšlíte o změně?
Navštivte nově otevřené kadeřnictví v Čakové v suterénu obecního úřadu.
Neváhejte a objednejte se na telefonním čísle 731 113 760.
Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice Edita Šťastná.

----------------------------------***

Koutek

myslivosti

***

Myslivci bodovali
Vy, kteří máte rádi v televizi pořady o přírodě, jste si jistě nenechali ujít cyklus dokumentárních pořadů o přírodě a myslivosti s názvem „ Tisíc let české myslivosti“.

Tento cyklus je mravenčí prací, mimo
jiných, dokumentaristy, režiséra a kameramana
Jana Mudry, syna Františka Mudry, který měl
v naší obci rekreační chalupu. Jan Mudra
zdědil po svém otci nejen lásku k přírodě, ale
také k našemu kraji. Není divu, vždyť tady u
nás trávil od malička spoustu času!
Snad proto si vybral pro svůj cyklus i
myslivce našeho mysliveckého sdružení.
Strávil s nimi celý den, ukázal práci našich
myslivců při zalesňování porostů, opravách
krmelců a mysliveckých zařízení, ale i při
zábavě na mysliveckém plese. Pozorně
naslouchal vyprávění starších, ale i mladých

členů o provozování myslivosti, o vztahu
k přírodě a životnímu prostředí.
.
V pátém díle tohoto nevšedního cyklu,
který byl na 2. programu České televize vysílán
30. května, jste mohli vidět mimo práci a
vyprávění našich myslivců unikátní záběry
zvěře v našich lesích, naši vesnici Čakovou
a její krásné okolí. Tento 5. díl byl podle informací tisku dokonce čtvrtým nejsledovanějším
titulem v daném týdnu. Tak velký zájem o
pořad s mysliveckou tematikou je příjemným
zadostiučiněním pro všechny, kteří se na
vzniku cyklu podílejí.
Rostislav Šťastný
předseda MS

----------------------------------Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody

V červnu se v přírodě vyskytuje mnoho mláďat
a to nejen zvěře drobné jako zajíčci, bažantíci,
ale hlavně zvěře srnčí a dančí, která v tomto
měsíci nejvíce klade svá mláďata. Jsou to taky
další volně žijící živočichové,
kteří se v tuto dobu rozmnožují.
Právě v tomto období dochází
taky k největším ztrátám na zvěři
a zvířatech vlivem predátorů,
toulavých psů a koček nebo taky
hospodářskými činnostmi člověka. Pro myslivecké hospodáře a
mysliveckou stráž je povinností
častěji se pohybovat v honitbách
a aktivně zvěř chránit.
Ve spolupráci s lesní
stráži, orgány státní správy
myslivosti a obecními úřady se
pokusme zajistit dostatečný klid
v honitbě, alespoň v tomto kritickém období. Večerní procházky nemyslivecké
veřejnosti se svými pejsky po honitbě, cykloturistika nebo nově se objevující čtyřkolky a
terénní motorky představují velký problém,

který je i přes oporu v zákoně v praxi obtížně
řešitelný.
V dnešní době, kdy zemědělská technika je na
vysoké úrovni co se týká rychlosti tak i záběru
kosené plochy, nemá zvěř, zvláště
mláďata žádnou šanci na přežití.
Proto je nutná spolupráce zemědělských podniků s myslivci o včasném hlášení kosení pícnin, aby bylo
možno s loveckými psy tyto lokality
projít a narozená mláďata odborně
přemístit do neohrožených ploch.
Dále bychom chtěli apelovat
na naše občany, pokud při svých
procházkách najdou mladou zvěř,
aby se jí nedotýkali a případně tento
nález nahlásili některému z myslivců. Jedná se hlavně o srnčata, která
matka opouští, pokud ucítí lidský
pach.
Važme si naši přírody a všeho co v ní žije,
abychom z toho měli radost nejen my, ale i
další generace.

***

Ze života TJ Iktus Čaková

V minulém čísle jsme informovali o
soutěžích v prvním čtvrtletí. Nyní provedeme
souhrn za první pololetí roku 2008 a podrobněji poinformujeme i o druhém čtvrtletí.
V pololetí se konalo celkem devět
soutěží. O krajských a regionálních přeborech
jsme informovali v minulém čísle, včetně o
účasti na halovém Mistrovství České republiky
v Praze. Jenom si připomeňme, že byly
vybrány tři závodnice, což je počet v naší TJ
rekordní.
Jeden z nejúspěšnějších závodů byl
běžecký dvojboj, který pořádá tradičně TJ ZŠ
Smetanův okruh v Krnově. Soutěž probíhá
v hale a to v běhu na 50 m a 800 m. Za žačky
šestých a sedmých tříd startovali i benjamínci
z Karlovic. Nevedli si úplně špatně. Z 23
soutěžících si z našich nadějí vedla nejlépe
Karolína Švarcová, která skončila na 16 místě,
20 místo získala Hana Vikartovská a na 21
místě se umístila Růžena Mužíková.
Absolutními vítězkami se stala naše děvčata a
to Šárka Žličařová s 1162 body na prvním
místě a Alice Trčková s 1053 body na místě
druhém. Bodový rozdíl mezi druhou a třetí
závodnici byl 85 bodů. Soutěže se poprvé po
operaci kolena zúčastnila i Blanka Sochorová a
skončila na solidním desátém místě. Za tři
týdny, 29. dubna, se Alice Trčková s Blankou
Sochorovou zúčastnily skokanského dvojboje.
Zvítězila Alice s osobním výkonem ve skoku
do dálky 432 cm a do výšky skočila 143 cm.
Blanka pro bolest v operovaném koleně musela
ze závodu odstoupit.
.
V Bohumíně se konal již 12. ročník
Běhu ulicemi města a to 8. května. Místní
tělovýchovná jednota je známá hodnotnými
cenami pro vítěze a letos dokonce dostaly
finanční odměnu i vítězové kategorie starších
žáků a žaček. O to byla větší radost i naší
Šárky, která vyhrála. Z mladších žaček
skončila Kristýna Sedlářová na 14 místě a o
rok mladší Katka Locku na devatenáctém místě
z 29 účastnic.
Pohár rozhlasu, který se uskutečnil
v Krnově 19. května, byl pro naše děvčata
prakticky nejúspěšnější soutěží. Tato soutěž je
organizována Ministerstvem školství, Českým
rozhlasem a Českým atletickým svazem.
Severomoravský region organizaci této soutěže

***

pověřil TJ Krnov. Celkem se jí zúčastnilo
v mladších žákyních 7 škol. Startuje se v pěti
disciplínách a štafetě. Soutěžící mohou
startovat jen ve dvou a štafetě. A teď pozor!
Šárka startovala v běhu na 60 m a časem 8,00
vt. si vytvořila osobní rekord. Dále. Ve skoku
vysokém osobním výkonem 150 cm rovněž
vyhrála. Alice v dálce výkonem 449 cm
skončila první, je to její osobní rekord. Rovněž
vyhrála běh na 600 m. V hodu míčkem
zvítězila Blanka a to osobním rekordem 42,25
m. Nezbývá, než děvčatům srdečně blahopřát!
Republikovým závodem je Čokoládová
tretra. Je to soutěž před Evropskou soutěží
Zlatá tretra. Startuje se podle ročníků a i letos,
10. června, se jí zúčastnila i naše děvčata. A
jako tradičně, obsadila v běhu ročníků 1994
první místo Šárka a druhá za ní skončila Alice.
( jaká zajímavost, loni taktickou chybou skončila třetí).
Posledním závodem v tomto pololetí
byl Večerní běh ulicemi Bruntálu, který se
uskutečnil v sobotu 21. června. Za naší TJ
v kategorii starších žákyň se běhu na 1500 m
zúčastnila i Blanka Sochorová. Není to sice její
disciplína, ale přesto skončila na třetím místě.
Blanko, blahopřejeme!
A to je v kostce vše, ovšem v tomto
pololetí. Nyní děvčata v červenci absolvují
„ udržovací trénink“, v srpnu se dávky zvýší a
od 29. 8. do 7. 9. se budou připravovat na
soustředění v Chorvatsku na účast „ Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze“.
Pokud svaz naše děvčata nominuje, budou
startovat ve vybraných disciplínách v Třinci
13. a 14. září 2008. Držíme jim pěsti……,
protože se jinak říká, kolik palců, tolik chyb. A
to určitě nechceme.
A nakonec je třeba poděkovat sponzorům naší TJ, zejména firmě IKTUS a jeho
vedení a také starostovi Čakové. Bez nich by
nebyla tělovýchovná jednota a ani výsledky.
Shrnuto. Podíl na úspěších závodnic je i
zásluhou našich sponzorů. Doufejme, že
úspěšné starty budou i v druhém pololetí
r. 2008 a přízeň firmy i obecního úřadu
zůstane.
- vl -

Pondělí 31. 3. 2008. Přijetí nejlepších závodnic u hlavních sponzorů. Zleva stojí ředitel firmy IKTUS Zdislav Janča,
vedle starosta obce Čaková Emilián Janča a trenér Ivo Pavlík. Sedí zleva Alice Trčková, Š.Žličařová a B. Sochorová

Vítězka skokanského dvojboje Alice při převzetí ceny
za I. místo

Vítězky běžeckého dvojboje Šárka a Alice při přebírání
cen

A tady vidíme Alici při osobním výkonu ve skoku vysokém – skokanský dvojboj Krnov

A tady se díváme na vítězku Běhu ulicemi Bohumína
Šárku Žličařovou

.

.

Do cíle dobíhá Kristýna Sedlářová v závodě Běh ulicemi Bohumína

Pohár rozhlasu - I. místo v běhu na 60 m Šárka

Pohár rozhlasu. Šárka přebírá cenu za I. místo ve skoku
vysokém – 150 cm.

Pohár rozhlasu. Alice z I. místa ve skoku dalekém blahopřeje soupeřce

Pohár rozhlasu. Šťastný úsměv z prvního místa v běhu
na 600 m

Pohár rozhlasu. I v hodu míčkem osobním výkonem
42,25 m a vítězstvím v této disciplíně nás potěšila
Blanka

Vítězky čokoládové tretry, Šárka první, Alice na druhém místě

Poslední závod prvního pololetí 2008 se neobešel bez
naší závodnice na stupních vítězů. V běhu Večerním
Bruntálem skončila Blanka třetí

Bez komentáře …..

***

Společenská kronika

***

V uplynulém čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito naší občané
Chybidzura Jaroslav
Čížová Jana
Šamajová Pavlína

Cimbálová Helena
Dlouhá Libuše
Chybidzurová Emilie

K Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme prožití
dalších dnů Vašeho života ve zdraví a spokojenosti

Občané, kteří si nepřejí, aby bylo jejich jméno v této rubrice zveřejněno, nechť své stanovisko
sdělí obecnímu úřadu. Jejich přání budeme respektovat.

