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Vážení spoluobčané!  

 

Trochu netradičně se vám vtíráme do přízně v tuto nezvyklou dobu, ale 

okolnosti tomu tak chtěly a nám nezbývá než je respektovat. Tento výtisk 

Černavanu bude méně popisný a více informativní, doufejme, že vám léto 

nepokazí. 
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Změna složení obecního zastupitelstva 
K překvapení našemu a možná i vašemu na zasedání obecního zastupitelstva 

30.6.2021rezignoval dlouholetý, dnes již bývalý, starosta na členství v zastupitelstvu a na svou 

funkci starosty. Vzhledem k tomu, že další místo na volební kandidátce v komunálních volbách 

obsadila Monika Kratochvílová, byl s jejím souhlasem doplněn počet členů zastupitelstva na 7. 

Bylo rovněž nutné řešit doplnění funkce starosty, a proto na dalším zasedání 14.7.2021 proběhla 

volba starosty a složení slibu nové členky zastupitelstva. Starostkou obce byla všemi hlasy 

zvolena Zuzana Šťastná. Není vůbec jednoduché vstoupit do rozjetého vlaku ze dne na den, proto 

přejeme nové starostce a tím i celé obci hodně štěstí v nelehké práci, která na ni čeká. 

 

 

Poděkování 
Jedním dechem se sluší poděkovat Ing. Josefu Krouzovi za práci, kterou od roku 2010 ve funkci 

starosty pro obec odvedl. Je vhodné připomenout dosažených výsledků práce zastupitelstva 

v čele se starostou za uplynulých 11 let. Podařilo se opravit téměř všechny komunikace v obci, 

rekonstruovat bývalou školu na Dům seniorů, opravit Kulturní dům, postavit další ČOV, stání 

pro kontejnery a vybudovat dětské hřiště. Neméně důležité a chvályhodné bylo pořádání 

společenských, sportovních a kulturních akcí, které umožňovaly vřelá setkání a stmelovaly 

místní obyvatele.  

Upřímně děkujeme. 
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Změna úředních hodin 
Z provozních důvodů bylo nutné upravit skladbu úředních hodin na obecním úřadě: 

Úterý a středa 8:00 – 17:00 s polední přestávkou    

Navíc v úterý je od 13:00 – 17:00 určen čas pro starostku na obecním úřadě.  

Ostatní pracovní dny jsme vám po telefonické domluvě nebo přes e-mail také k dispozici.  

 

Charitativní dar 
V dnešní nelehké době postihla některé moravské obce těžká rána. Tornádo, které se nad nimi 

přehnalo, zásadním způsobem změnilo chod jejich života. Vlna solidarity se zvedla v celé naší 

vlasti a my jsme se kromě osobní účasti rozhodli pomoci i na úrovni obce. Proto obecní 

zastupitelstvo schválilo zaslání finanční pomoci ve výši 40 000,-Kč obci Hrušky na Moravě. 

Pokud má někdo z našich obyvatel potřebu projevit svoji sounáležitost s postiženými obcemi, 

předkládáme některá konta, na která je možné zaslat jakoukoliv částku. Nezapomínejte vždy do 

poznámky uvést např. Tornádo nebo Pomoc Moravě.  

 

Československý červený kříž   číslo účtu : 333999/2700  - VS: 2101 

Krajský úřad Karlovarského kraje     číslo účtu : 123-3116600247/0100 

Nadace VIA     číslo účtu : https://www.darujme.cz/projekt/1204937 -  

jedná se přímo o stránky, na kterých proklikem darujete  

požadovanou částku. Název stránky je „Pomozme 

zničeným obcím na jihu Moravy“. 

Máte-li zájem poslat peníze přímo na konto postižené obce, předkládáme vám jejich čísla účtů: 

Obec Hrušky    číslo účtu: 123-4548350207/0100 

Městys Moravská Nová Ves  číslo účtu: 6013203349/0800 

Obec Lužice    číslo účtu: 123-3116370277/0100 

Obec Mikulčice   číslo účtu: 299 222 440/0300 

 

Všechny tyto obce mají účet transparentní, tedy účet, do kterého můžete nahlížet. 
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Instalace schránek obecního úřadu 
Pro snadnější komunikaci s veřejností budou instalovány na 2 nejexponovanější místa v naší 

obci schránky obecního úřadu, kam mohou občané vkládat své náměty, nápady i připomínky. 

Jedna bude umístěna v Rájci na budově pohostinství, druhá v Černavě na budově OÚ.  

S ohledem na dlouhodobý plán investic uvítáme, když se ve schránkách objeví i vaše inspirativní 

náměty na realizaci projektů, které mohou přesahovat i volební období. 

 

Smlouva s Městskou policií Nejdek 
Pro zajištění bezpečnosti v obci, především dodržování předepsané rychlosti, byla podepsána  

Smlouva s Městskou policií Nejdek, která u nás bude provádět měření dosažené rychlosti. Je 

pravděpodobné, že první měření proběhne již v srpnu. Nepřiměřená rychlost je častým důvodem 

dopravních nehod a nikdo z nás si je určitě nepřeje. 

 

Vyhláška o odpadech 
Jak jsme vás informovali v minulém čísle Černavanu, vzhledem k úpravě legislativy týkající se  

odvozu a skládkování komunálního odpadu, dochází ke změnám v této oblasti i v naší obci. Proto 

byly vydány Obecně závazné vyhlášky č.1/2021 a č.2/2021o odpadovém hospodaření. Jejich 

cílem je snížit objem komunálního odpadu, důsledné třídění recyklovatelného odpadu a 

narovnání nákladů vydaných za odvoz a skládkování odpadu, které dosud byly částečně hrazeny 

z obecního rozpočtu. 

V zásadě to znamená nabídku odkupu nádoby na odpad všem zájemcům za polovinu kupní ceny, 

což je cca 400 – 500,- Kč (dle ceny nákupu popelnic) a zdražení ročních poplatků za odvoz 

komunálního odpadu na 1000,- Kč za osobu nebo objekt k rekreaci za rok.  
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V současné době při sazbě 600,- Kč za osobu nebo objekt k rekreaci vybereme 229.300, - Kč za 

rok. V roce 2020 jsme za odpad uhradili celkem 297.897,37 Kč + tříděný odpad 5000,- Kč. 

Mimo tyto platby jsme investovali do nákupu popelnic 16 654,- Kč + za stání v Rájci a v Kobelci 

113.370, - Kč. 

V případě, že se vejdeme v roce 2021 do max 200 kg odpadu (komunálního netříděného) na 

osobu a rok, budeme platit se slevou 334.905,30 Kč za komunální odpad a 31.434,10 Kč za 

separovaný (tříděný) odpad.  

Pokud hranici 200 kg na osobu a rok překročíme, budeme platit bez slevy za komunální odpad 

356.948,5 Kč a za separovaný 31.434,10 Kč.  

V následujících 8 letech bychom měli docílit max. 120 kg na osobu a rok komunálního odpadu, 

aby nedocházelo k dalšímu navyšování cen. 

Proto nabízíme možnost odkupu popelnic na tříděný odpad, abychom zvýšili podíl tříděného 

odpadu na úkor komunálního. 

 

Nákup „popelnic“ na odpad provedeme na základě vyhodnocení ankety mapující zájem občanů 

i chatařů. Žádáme vás proto o vyplnění a odevzdání anketního lístku, který je součástí tohoto 

vydání (případně bude k dispozici na OÚ) do 8.9.2021. 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihnout 
 
 

ANKETA – zájem o odpadové nádoby 
 
Prosíme odevzdat do schránek v pohostinství Rájec nebo na OÚ v Černavě do 8.9.2021. 

 
 
Jméno :                                                              adresa :        
 
  
 
 
mám    -    nemám              zájem o odkup žluté popelnice na plasty za ½ ceny popelnice            
                         

mám   -    nemám            zájem o odkup nádoby na sklo za ½ ceny popelnice 

           

mám    -    nemám               zájem o odkup nádoby na komunální odpad za ½ ceny popelnice 

 

  (nehodící se škrtněte) 

 

 

 

Datum :                                                           Podpis : 
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Zajištění očkování proti onemocnění covid-19 přímo 

v obci 

 
 
Vzhledem k možnostem a kapacitám očkovacích míst a týmů, by Karlovarský kraj velmi rád 

vyšel vstříc všem místům v našem regionu a umožnil očkování jejich občanů. V současné době 

je aktivován mobilní očkovací tým, který zajistí očkování občanů přímo v naší obci. 

Pokud se přihlásí z naší obce alespoň 20 osob k očkování, projednáme koordinátorku a 

podrobnosti výjezdu.  

 

Zájemci o očkování se mohou přihlásit na OÚ v Černavě tel.: 736 650 144 nebo na e-mailu 

cernava@volny.cz (předmět „očkování“) do 20.8.2021. 

  

Děkujeme za Vaši spolupráci a podporu maximálního proočkování našich spoluobčanů. 

  

 

Nejčastější dotazy, které se týkají očkování: 
 

 

Dotaz: jakou vakcínou bude prováděno očkování? 

Odpověď: očkování bude probíhat vakcínou Moderna 

 

 

Dotaz: týká se očkování v tomto případě i dětí? 

Odpověď: nikoliv, pouze lidé 16 let + 

 

  

Dotaz: musí být lidé registrovaní v systému? 

Odpověď: nemusí, stačí mít u sebe OP a kartičku pojištěnce 

 

  

Dotaz: mohou se očkovat i lidé, kteří mají rezervovaný termín v budoucnu v očkovacím místě? 

Odpověď: nemohou, je třeba se dostavit na rezervovaný termín do očkovacího místa; tento zásah 

by nám vnesl nestabilitu do systému již plánovaných očkování 

 

  

Dotaz: jaký bude termín očkování 

Odpověď: můžeme upřesnit až po odezvě vašeho zájmu 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:cernava@volny.cz
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Plánované akce do konce letošního roku 
 

28.8. 10:00  Fotbalový turnaj O pohár starosty – na hřišti v Rájci,  

pokud alespoň 3 mužstva projeví zájem a přihlásí se do 21.8. 2021 na OÚ 

v Černavě. 

 

28.8. 15:00    Konec prázdnin- "Hurá do školy" – na hřišti v Rájci  (Odborynaruby) 

 

2.10. 16:00    Vítání občánků  - chystáme v muzeu a žádáme rodiče, kteří mají zájem  

o přivítání jejich dítěte mezi občany obce, aby se přihlásili na OÚ do 

8.9.2021. Děkujeme. 

25.9. 15:00  Drakiáda – na velkém hřišti v Černavě (Odborynaruby) 

28.10.  16:00    Rozloučení s těmi, kteří v uplynulém roce opustili naše řady – v muzeu 

v Rájci. 

30.10. 18:00    Soutěž a výstava dýní – u zvonice 

12.11. 17:00    Lampionový průvod  - od Domu seniorů v Černavě 

28.11.  16:00   Adventní výstava – v muzeu 

28.11. 17:00    Adventní koncert – na sále KD 

4.12. 17:00    Mikulášská pro děti – na sále KD (Odborynaruby) 

24.12. 22:00    Zpívání u zvonice 

27.12. 10:00   Turnaj ve stolním tenise – na sále KD 

27.12. 18:00    Posezení se sousedy – na sále KD 

 

 

Doufejme, že program, který připravujeme, nenaruší žádné zákazy či opatření a budeme se i 

nadále při různých příležitostech setkávat. 

Aktuální informace o konání jednotlivých akcí včetně případných změn budou zveřejněny na 

plakátech a stránkách obce Černava. 

Těšíme se na vás.  

 

 

Slovo na závěr 
Nezvykle stručný obsah tohoto vydání našeho občasníku je dán naléhavostí a aktuálností 

poskytnutých informací. Příště se určitě polepšíme.  

Přejeme vám krásný zbytek prázdnin, méně bouřek a více slunných dní. 

 

 

 

 

                                                                                           Vaši zastupitelé 

 

 

Textová část: Mgr. Milena Částková 

 


