Čaková
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Krnov

GPS souřadnice: 50.051037N, 17.548383E

Nadmořská výška: 515 m n. m.

První pís. zmínka: 1498 (522 let)

Počet obyvatel: 325

PSČ: 793 16

Adresa URL: www.cakova.cz

Současnost obce Čaková
Prvním starostou opět samostatné Čakové se po komunálních volbách na podzim 1990 stal Jiří
Wehrsinger. Ve funkci jej po volbách v roce 1994 vystřídal Jaroslav Cimbál. Nyní je starostou Čakové
Emilián Janča.
V roce 1991 přišla obec v rámci úsporného programu školského sektoru i o mateřskou školu. Zdejší
kulturní dům dostal zpátky původní majitel objektu. V této době také obecní úřad žádal Lesní
závody Bruntál o navrácení asi 197 hektarů lesa, jež měla obec ve svém majetku do roku 1948. Obecní
úřad se přestěhoval do uvolněné budovy po mateřské škole a odprodal bývalý objekt národního
výboru.
V roce 1992 obnovili Čakovští provoz místního pohostinství, obecní úřad začal uvažovat o plynofikaci a
výstavbě čističky odpadních vod. Několik autobusových spojů do Krnova zde ČSAD zrušila, což se
nelíbilo zdejším obyvatelům, neboť jich většina dojíždí za prací do Krnova. V současné době jezdí
přes Čakovou jedenadvacet pravidelných a dva školní spoje, což je podle starosty dostačující počet. Na
autobusovou dopravu obec přispívá přibližně padesáti tisíci korunami ročně. Obec má na žádost
místních myslivců vlastní honitbu.
V roce 1993 byly zrušeny Státní statky a o práci tak přišlo šedesát lidí. Půda, hospodářské budovy,
stroje a zvířata byly navráceny původním majitelům. Pronajaté pozemky začal obhospodařovat
soukromý zemědělec Miroslav Halouzka, který zaměstnává jedenadvacet lidí. V roce 1994 nechal obecní
úřad opravit silnici a rybník a rekonstruovat objekt pivnice. Obě opravy přišly na více než pět milionů
korun.
V červnu 1994 přijeli do Čakové původní němečtí obyvatelé, návštěvy probíhaly klidně a bez
zvláštních emocí.V současné době se v obci staví nové autobusové zastávky a opravuje se
komunikace. Plynofikace byla dokončena v roce 2003.Obec nemá ve svém vlastnictví žádné byty, čtyři
okály prodala nájemníkům. Telecom v obci připravuje zavedení nové sítě, Státní meliorační správa
opravuje místní potok Čakovku, což bude stát kolem 14 milionů korun.
Kromě zemědělce Halouzky zde podniká krnovský stolař Jiří Sedláček. Zaměstnanost čakovských
obyvatel přímo v obci je mizivá, většina dojíždí za prací do Krnova a do Bruntálu, část pracuje v
nábytkářské firmě v Zátoru.
V obci fungují dvě prodejny smíšeného zboží a dvě pivnice. Po zrušení mateřské školy zůstala obci
nevyužitá budova, která měla sloužit jako Škola v přírodě pro děti z Ostravska a Karvinska. Kvůli výskytu
klíšťat tuto aktivitu okresní hygienik nepovolil.Nejvíce času zabere starostovi a celému vedení obce, které
tvoří pět zastupitelů, péče o téměř 200 hektarů obecního lesa.
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