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Vážení spoluobčané!
S příchodem jara přichází i náš nejlepší, protože jediný, občasník, který po přestálé zimě
se střídavými přívaly sněhu s větrnými bouřemi vylepšenými výpadky elektřiny, a pak zase
krásnými slunečními dny, vás chce informovat o proběhlém i chystaném dění v naší malebné
vísce. Zimu jsme přestáli a na rozdíl od jiných let jsme díky bobtnajícím cenám příliš netloustli,
výpadky v dodávkách proudu nám zase umožnily prožít romantické večery při svíčkách
a k tomu šetřit! Poslední události na Ukrajině ale s romantikou skoncovaly a nám nezbývá,než
doufat, že brzy skončí řinčení zbraní a lidé se vrátí k mírovému soužití.
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Společenská kronika
Jubilanti
V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:
Bohumil Veselý, Ludmila Černíková, Rut Kováčová, Hannelore Novotná, Vladimír Zálešák,
Jaroslav Kalužík, Libuše Pokorná, Oldřich Bréda, Pavel Gúth, Kristýna Andraschková,
Vladislav Procházka, Zdeněk Novák, Jaroslava Fillová, František Andraschko, Dana Brédová,
Květa Rozkotová, Zdeněk Pavlovec, Jozef Kováč, Jiří Šěpánek, Jaroslav Koten,
Václav Pelikán st., Anna Šťastná.
Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví a klidné jaro.

Narození
Radost nám i rodičům udělala Nikolka Husáková, která se narodila
mamince Nikole a tatínkovi Jakubovi.
Přejeme všem hodně štěstí, zdraví a spokojený rodinný život.

Co se událo od posledního vydání Černavanu
Advent
28.11.2021 byla první adventní neděle, a ta se u nás tradičně slaví výstavou a koncertem.
I tentokrát si mohli
návštěvníci
muzea
prohlédnout
či zakoupit výrobky
dekorativních
vánočních předmětů
místních kreativních
občanů
Štěpánky
Bauerové,
Karla
Částky, Hany Hladké,
Adély Kůtové, Elišky
Pomijové a keramiku
Misha. Před odchodem
na koncert je posilnil
čajíček nebo svařák
a chleba se škvarkami.
Nasyceni
a
plni
vánoční pohody si pak užili slavnostní atmosféru, kterou navodil svou zdařilou hudební produkcí
DaD kvintet, členové Karlovarského symfonického orchestru a pěvecký sbor.
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Mikuláš
4.12.2021 přišel do Rájce Mikuláš. Covid ho nepustil na sál, tak rozbil nadílkový tábor
u zvoničky.

Nezvyklé prostředí mu ale prospělo, zima děti nezastrašila a přišlo jich nepočítaně! Užily
si zpívání, opekly si buřtíky a odnesly si balíček sladkostí, které jim Odbory, za přispění obce,
nachystaly.

Zpívání
24.12.2021 se mnozí z nás, buď nadšení nebo zklamaní z dárků od Ježíška, scházejí u zvoničky
v Rájci, aby se vrátili k vánočním tradicím a s rozechvělým hlasovým nasazením zapěli koledy,
které si od dětství nebo od loňska pamatují.

Ples
29.1.2022 proběhl 11. ples Pod kaštany. Zase bylo plno, bohatá
tombola zásobila účastníky nezbytnostmi, které „nutně“
potřebovali a eroticky nevázaná společenská hra s balónky, běh
na lyžích po parketách a kloboučková výměna daly příležitost
tancechtivým plesajícím k lákavé odměně nebo odpočinku.
Dámy vyvětraly róby a pánové peněženky, každý si to prostě užil
po svém. Hudbu zajistila skupina GRIFF BAND a Odbory
se zase vytáhly.
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Lyžníci
12.3.2022 byla krásná sobota, jako vystřižená z katalogu cestovky a v Perninku se konaly závody
lyžníků na historických lyžích. Naši malebnou vísku reprezentoval lehce omlazený kolektiv
a poprvé jsme byli první! Sice od konce, což zapáleným závodníkům určitě radost nedělá,
ale vzhledem k tomu, že většina účastníků
podcenila přípravu na sněhu a hlavně mazání,
které je základem pro hladkou jízdu, nemohli
jsme očekávat umístění na bedně. Proti tomu
soutěž v rychlosti pití piva, ve které nás
reprezentoval Honza Průša a který měl téměř
zbytek týmu jako plnohodnotné náhradníky,
jsme skončili druzí!
Takže bez medaile jsme neodjeli. Všichni
vystajlovaní závodníci bojovali s dechem a
záludností trati, kde to z kopce klouzalo a do
kopce taky! První vyrazil na start matador
Béda Surý, který spolu se Zdeňkem Borským
urputně bojoval za generaci Hanče a Vrbaty,
čest přemnoženého rodu Průšů hájili Václav,
Honza, Lukáš a Hedvika, madame Lenka
Bauerová upřednostnila nedbalou eleganci nad
přízemní rychlostí a pod utajenou záštitou
rodiny Šťastných usilovně bojovali (i na jedné
lyži) Pavel, Klára a do cíle osamocený (ostatní
závodní štafety už obědvaly), ale „šťastný“
se dopotácel, s plápolající vlajkou domovské obce Daniel Štětina.
Všem účastníkům tohoto klání, kteří, bez ohledu na duševní zdraví a společenskou prestiž,
nasadili své plíce a zbytky jater, patří poděkování za reprezentaci obce.

Karneval
19.3.2022
končily
jarní
prázdniny a sál
KD
ožil
tanečním rejem
karnevalových
masek
našich
nejmenších.
Princezny, piráti
a kovbojové
soutěžili
a tancovali jako
o život a každý si
odnesl drobnou
cenu.
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Pozvánka na plánované akce roku 2022
17.4. 16:00 Velikonoční prodejní výstava keramiky Misha a soutěž o nej.. kraslici, pomlázku
a nádivku, doplněná výstavkou jarní výzdoby a keramiky
23.4. 14:00 Jarní brigáda obce – sraz na stanovištích: Černava – náměstí, Rájec – hřiště,
Rájec – hospoda. Zveme všechny, kteří mají zájem pomoci při úklidu obce.
V Rájci a Černavě budou přistaveny kontejnery, do kterých ale nepatří
pneumatiky a stavební materiál
30.4. 19:00 Pálení čarodějnic
1.5. 15:00 Prvomájová jízda + průvod – viz pozvánka Kobeleckého spolku
1.5. 17:00 Otevření muzea – výstava na téma Panenky a jiné hračky, koncert keltských písní
4.6. 15:00 Den dětí
27.8. 10:00 Sportovní den – fotbalový turnaj (prezence od 9:00), soutěže, hudba Bugr Band
24.9. 15:00 Drakiáda
1.10. 20:00 Pyžamová zábava
27.10. 18:00 Soutěž o nej.. dýni
11.11. 17:00 Lampionový průvod
27.11. 17:00 Adventní výstava a koncert
3.12. 17:00 Mikulášská pro děti
24.12. 21:30 Zpívání u zvonice
28.12. 10:00 Stolní tenis
28.12. 19:00 Sousedské posezení
Všechny akce budou upřesněny na plakátech a sociálních sítích.

Pozvánka
Kobelecký spolek vzájemné pomoci zve všechny zájemce do již tradičního
prvomájového průvodu. Letošní téma pro úbory a alegorické vozy je "Sportem
ke zdraví". Jako vždy se fantazii meze nekladou: sportovci, lékaři, pacienti,
hrobnici... Sraz účastníků je v Kobelci u rybníka dne 1.5.2022 ve 13:00 hodin.

Informace obecního úřadu
Přehled plánovaných investic na rok 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bývalá hasičárna – zateplení fasády
Opravy cest – asfaltování
Kontejnerové stání v Černavě
Hřiště v Rájci
Lavičky u cest
Pohostinství – zateplení a fasáda u pódia
Muzeum – schody a podlaha
Dům seniorů – sprchové kouty
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Úprava okolí zvoničky – opěrná zeď
Zastávky – střecha

Výsledky ankety – dopravní řešení v obci
Ankety na instalaci 5 retardérů a 2 radarů v obci se zúčastnilo 27 respondentů.
Výsledek ankety:
Retardér č. 1 - 1 pro: 17 proti
Retardér č. 2 - 3 pro: 17 proti
Retardér č. 3 - 7 pro: 15 proti
Retardér č. 4 - 7 pro : 17 proti
Retardér č. 5 - 4 pro : 17 proti
Radar 10 pro: 16 proti
Obecní zastupitelstvo na základě vyhodnocení ankety a zájmu občanů ruší záměr instalace
retardérů a radarů v obci. Na nepřehledná místa obecních komunikací byla, pro zvýšení
bezpečnosti, umístěna silniční zrcadla.

Udržování pořádku v obci
Na základě problémů s udržováním pořádku
v obci, především u kontejnerových stání, opět
upozorňujeme
občany
i
chataře,
aby
do kontejnerů ukládali pouze materiál, pro který
jsou určeny a pokud provádějí stavební úpravy,
nebo mají rozměrný odpad, je nutné odvézt tento
materiál do sběrného dvora a neukládat jej vedle
kontejnerů!!!
Instalace dalších kamer těmto nešvarům snad
zabrání.
Další zájemci o odkup nádob na tříděný odpad
v ceně 350,- Kč se mohou hlásit na OÚ
v Černavě. Tento nákup nádob nezvýší váš
poplatek za vývoz KO, ale přispěje k většímu
třídění v obci a my doufáme v to, že se sníží
produkce směsného odpadu.
Svoz tříděného odpadu nově zakoupených popelnic u rodinných domů bude probíhat
následovně:
- Každé první pondělí v měsíci vývoz skla ze zelených popelnic (1x měsíčně)
- Každé sudé pondělí vývoz plastu ze žlutých popelnic (1x za 14 dní)
Situace bude posuzována podle potřeb a je možné že dojde ke změnám. V takovém případě Vás
budeme určitě informovat.
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Místní poplatky
Poplatky na rok 2022 jsou tyto:
• Komunální odpad – 1000,- Kč /osoba (chata). Poplatek lze splatit ve dvou splátkách a
datum splatnosti celé částky je 30.10.2022.
• Psi – 150,-/1.pes Kč nebo 100,- Kč/1.pes (důchodce). U každého dalšího psa se zvyšuje
částka o 50,-Kč
• Ostatní poplatky (ČOV,pozemky,nájmy atd.), respektive nájmy jsou dle smluvních
podmínek.
Poplatky občanů i chatařů je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo
účtu: 2600703737/2010. Variabilní symbol je stále stejný a je nutný ke správné identifikaci
platby. Pokud svůj VS neznáte, obraťte se písemně nebo telefonicky na paní Plasovou a to
na emailovou adresu cernava@volny.cz nebo 736 650 144.
Poplatky je nutné zaplatit dle vyhlášek, popřípadě smluv do data splatnosti, jinak jsme nuceni
poplatek vymáhat. Platbu můžete také uskutečnit přímo na OÚ v Černavě do pokladny.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Bohumilu Hlaváčovi za provedení opravy zábradlí, včetně
materiálu a nátěru, na můstku přes Černý potok.
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Slovo na závěr
Ať mír dál zůstává s touto krajinou a všemi ostatními.
Přejme si, ať se život vrátí do normálu a naše starosti také.
Buďte zdrávi a spolu.
Vaši zastupitelé
V Černavě, duben 2022
Autorka textů:
Fotografie:

Mgr. Milena Částková
Zuzana Šťastná
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