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   Vážení občané,

zdravíme Vás s dalším vydáním našeho občasníku a  doufáme,že se dozvíte něco nového a
snad i příjemného.

1/ Jubilanti
Od dubna do června oslavili svá významná životní jubilea Karel Částka st., Jan Karčák,
Leopoldina Kainarová, Marie Šťastná a   Bedřiška Ullmannová. 
Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví a veselou mysl.

 
2/ Zase jsme se rozrostli

5.6.2009 se narodila paní Janě Kovaříkové a panu Helmutovi Zaschke dcera Sára. Vítáme naší
novou občanku a přejeme jí krásný život plný radosti a smíchu.

3/ Výsledky voleb do Evropského parlamentu  

     ČSSD -12 hlasů                              Strana zelených -1
     KSČM - 11                                     Balbínova poetická strana -1
     Suverenita -9                                  Národní strana - 2
    ODS -9                                             KDU-ČSL -1
    Nezávislí -1                                      Volte pravý blok -1 
    Starostové a nezávislí -1
   Počet  zapsaných voličů celkem : 246
   Počet platných hlasů : 49
                                   
4/ Pozor na psy

Opět se objevují stížnosti na  pobíhání psů v obci, proto upozorňujeme jejich majitele na
povinnost zamezit jejich volnému pohybu, jak ukládá obecně závazná vyhláška.

5/ Pořádek v obci
 
Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, je třeba zvýšit opatrnost při jízdě po místních
komunikacích. Rovněž rodiče by měli zvýšit dohled nad svými dětmi, aby nedošlo k nehodě.
Děti i dospělé pak vyzýváme, aby se snažili udržovat v obci pořádek. 

6/Oznámení

Oznamujeme Vám změnu úřednice na OÚ Černava, kdy se vrací po rodičovské dovolené
p.Helena Plasová. Tímto děkujeme Aničce Filipcsikové a přejeme hodně úspěchů v novém
zaměstnání.

7/ Chystané akce

V srpnu se bude konat opět tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava a
26.9.2009 se přijďte už po páté pobavit na "Pyžamovou zábavu".



8/ Proběhlo

30.4.2009 pořádala hospoda "Pod kaštany" pálení čarodějnic. K čarodějnickému reji hrála
kapely Ještěřice a o občerstvení všech se postaral svými grilovanými specialitami p. Veselý.

Obecní úřad Černava pořádal dne 30.5.2009 jako každý rok "Kácení máje". K tanci hrála
skupina DSM. Děkujeme místním tanečním párům, dobrovolnému divadlu za scénku a všem
organizátorům. 



Dne 27.6.2009 proběhl na černavském hřišti fotbalový turnaj hospod, kterého se zúčastnilo
jedno rájecké a pět nejdeckých družstev.

Výsledek:
1. místo Žába
2. místo Rájec 
3.místo Fanfovci
4. místo Tipáč
5. místo Kasíno
6. místo Manťák
Vítězům gratulujeme.
 
9/ Akce pořádané Občanským sdružením pro Radost 

11.4.2009 si mohli děti i dospělí zařádit na Maškarním karnevalu. O zábavu se postarala
hudební skupina Fryzúr.

13.6.2009 připravilo Občanské sdružení pro naše i přespolní děti Dětský den. Dětem byla
předvedena hasičská technika se zajímavým vyprávěním člena dobrovolných hasičů. Děti si
mohly zasoutěžit a zajezdit na ponících.



   Poděkování Občanského sdružení pro Radost

    Již třetím rokem existuje Občanské sdružení pro Radost, které vzniklo za pomocí lidí,
kterým není lhostejné dění v naší obcích Černava a Rájec. O loňského léta nám v týmu chybí
jedna velice výrazná osoba, jedna ze zakladatelek sdružení Daniela Štusová, která se
odstěhovala do svého rodného kraje. Tímto bych si dovolila Daniele Štusové popřát hodně
štěstí v novém životě a poděkovat za pozitivní energii a skvělé nápady, které vložila nejen do
sdružení.
    Od roku 2008 nastoupila oficiálně do sdružení nová posila, výrazně nadaná, plná nadšení a
elánu Petra Beličková. Tato slečna si dokáže svým osobitým způsobem získat pozornost všech
dětí. Také Markéta Míšková je neocenitelnou podporou sdružení, která nikdy neodmítne
pomáhat. Martina Šavelová není sice oficiálně zapsaná ve sdružení, ale do "rodiny"
bezpochyby patří. Je na ni vždy spolehnutí. Dále je v našem týmu tichý společník Tomáš
Rakyta. Byl to právě on, kdo pomohl uskutečnit vizi samostatného nezávislého a neziskového
sdružení. Pomáhá sice tiše a nenápadně, 
ale jeho pomoc je víc než zapotřebí. Člen Robert Fedák, dnes ve sdružení jako místopředseda,
se nebál a rozpoutal veškeré veřejné dění kolem úpravy interiéru v KD Rájec, díky němu se
během dvou let podařilo od návštěvníků různých akcí konaných právě v KD Rájec vybrat 
6 000,-Kč,
hudební skupina Ještěřice věnovala 1 000,-Kč a Občanské sdružení pro Radost zaokrouhlilo
tuto částku na 10 000,-Kč. Tato suma byla letošního června poslána na účet Obce Černava,
aby byla plně využita na opravu již zmiňovaného kulturního domu.
    Já Šárka Merhautová, nyní předsedkyně sdružení, se snažím pokračovat v bláznivých a
někdy velice náročných hloupostí pro děti i dospělé, které jsem před šesti lety začínaly
vymýšlet s Danielou Štusovou.
    Chci poděkovat našim spoluobčanům a návštěvníkům za důvěru, kterou nám prokazují
účastí na námi pořádaných akcí, za pomoc i za nabídky případné pomoci.
    Kdokoli by se chtěl aktivně podílet na činnosti sdružení, je srdečně zván.
    Nesmí chybět ani poděkování sponzorům např.: Pekosa Chodov, Pape-papírnictví, Obci
Černava, Zapa-servis, Hasiči-Nejdek a další. Nesmírně si ceníme jejich pomoci.

                                                                                            Srdečné díky!

                                                                                                         Šárka Merhautová

   

9/ Úspěch břišních tanečnic 

V sobotu 6.6.2009 jsme se se skupinou orientálních tanců SAHRA AHLAM zúčastnily
soutěže v orientálních tancích Orient North Show v Ústí nad Labem. Soutěžily jsme s
Faraonským tancem se svíčkami. V tvrdé konkurenci 17 týmů jsme se umístily na krásném
5. místě a přivezly pohár, diplom a na památku trička s logem soutěže. Ve skupině tancuje
deset tanečnic, z nichž čtyři navštěvovaly pravidelně lekce břišního tance zde na Černavě -
Leona Karčáková, Simona Trappová, Míša Benešová a Adéla Rakytová. Na zkouškách nám
vždy pomáhala i Lída Karasová - za což jí patří náš dík.



Soutěže v Ústí nad Labem se zúčastnilo více než 500 tanečnic a tak jsme kromě soutěžení
měly možnost i celý den sledovat, jak krásným tancem orientální tanec je a že je určen
opravdu pro ženy a dívky jakéhokoliv věku.
Všem tanečnicím děkuji za skvělé tancování a výbornou reprezentaci!

                                                                                        Živa Lípová, lektorka břišních tanců

Krásné letní dny Vám všem přejí Vaši zastupitelé.


