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Vážení spoluobčané,
Letošní předvánoční čas je poznamenán všude přítomnou koronavirovou pandemii, která
ohrožuje nás a naše blízké a současně s vyhlášeným nouzovým stavem omezuje tradiční
setkávání rodin a příbuzných v tomto krásném vánočním čase. Vaše rozhodnutí o
případných návštěvách rodin a vašich blízkých nebude mnohdy jednoduché a zdraví všech
vašich členů rodiny by mnělo mít vždy prioritu, protože nejkrásnější dar je život sám,
kterého bychom si mněli velmi vážit. Proto vám všem přeji k zvládnutí této mimořádné
situace hodně trpělivosti a odhodlání , poklidnou a krásnou vánoční atmosféru pod
stromečkem , všem splněná přání od Ježíška mnoho lásky , porozumění a dětem rozzářené
oči při rozdělávání dárku. Do nového roku pak pevné zdraví ,hodně štěstí a mnoho úspěchu
v osobním životě.
Emilián Janča, starosta

Stalo se již tradicí, že se na začátku roku vydají
malí koledníci na pochůzku, aby popřáli zdraví a
štěstí všem občanům naší obce v novém roce. Při
té příležitosti požádají také o peněžní dar, který je
vždy prostřednictvím Charity Krnov využit pro
charitní hospicovou péči. V lednu 2020 se ukázalo, že slovo charita není našim
občanům cizí a vybralo se v naší obci krásných 7.759,- Kč. Děkujeme všem dárcům,
děkujeme koledníkům a doufáme, že i na počátku roku 2020 bude sbírka úspěšná.
Právní služby
I v roce 2021 je možno využít bezplatné právní a ekonomické poradenství pro
občany obce. Bližší informace na tel. čísle 608 511 199 p. Papoušek nebo email: info.spolek@seznam.cz.

Den seniorů
Čakovští senioři se už desátý rok setkali na akci, kterou pro ně organizuje obecní úřad. Den
seniorů se letos konal 6. března 2020 v sále kulturního domu. Stejně jako v předchozích
letech čekalo na naše spoluobčany občerstvení. Připraven byl také kulturní program, který
zahájila svými čísly kouzelnice Radana. Po jejím vystoupení se podávala výborná večeře
od Zbyňka. Celý večer pak svoji muzikou a zpěvem doprovázel pan Břicháček. Každý
senior byl při odchodu obdarován kytičkou. Jsme rádi, že je u našich seniorů tato akce
v takové oblibě a že jí hojně navštěvují.
Děkujeme všem, kteří letošní setkání připravili, zvlášť paní Alence Gojové za její
výborné koláčky a že se zapojily spolu s paní Mirkou Baurovou do přípravy prostoru
setkání, příjemnou obsluhu během celého večera a poté i o úklid.

Svoz objemného odpadu bude realizován na jaře 2021
Celkem 5 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.

Občany informujeme, že jsme zavedli možnost uložení PET láhví s jedlými oleji
a vytřídění kovových obalů do samostatných kontejnerů na sběrných místech v obci.
Svoz odpadů – poslední v roce 2020 bude v pondělí 28.12.

Poplatky
Připomínáme občanům, že výše poplatku za komunální odpad již na rok 2020 se oproti
minulým létům zvýšil na 500,- Kč na osobu. Poplatky plaťte přednostně na účet obce u
Komerční banky č. 15225771/0100, var.symbol č.1340 a číslo domu. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno. Poplatky je též možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ
v současné době nouzového stavu v pondělí a ve středu vždy od 8,00 do 12,00 hodin.
Výše poplatku ze psů je jako loni 50,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího psa.
Tyto poplatky také plaťte přednostně na účet obce u Komerční banky č. 15225771/0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, var.symbol č.1341 a číslo domu.

Doprava
Dovolujeme si občanům připomenout, že od 13.12.2020 platí nové jízdní řády a jsou
poměrně velké změny.

Provozní doba Obecního úřadu Čaková
Oznamujeme všem občanům, že v době od 19.12.2020 do pondělí 04.01.2021 bude úřad
uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Provoz místního „horního“ obchodu
Potraviny Čakova jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8-11hod a od15-17hod. V sobotu je
otevřeno od 7-11hod. Dále od Nového roku nabízím rozvoz potravin domu v pondělí,středu
a pátek od 11 do 12,30 v případe nákupu nad 150;-. Objednávky mohou zákazníci dělat
telefonicky
v
otevírací
dobu
na
tel.
596
412 135,
nebo
emailem:monika.baranova@seznam.cz

