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Vážení spoluobčané,
léto se mihlo kolem nás, stačili jsme si sotva všimnout, a máme tady podzim. Přišel zbytečně
brzy a zbytečně nevlídný. Někteří ještě nestihli připravit na zimu zahradu ani sebe.
Předpovědi sice slibují na konci října babí léto, ale je na báby spolehnutí?
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Uživatelům internetu
Všem, kteří mají přístup k internetu, nabízíme možnost zasílání aktuálních informací z dění
obce a obecního zastupitelstva přímo na jejich e-mailovou adresu. Zároveň budeme touto
cestou případným zájemcům rozesílat občasník ČERNAVAN v elektronické podobě.

V případě, že byste měli o tuto bezplatnou službu zájem, stačí napsat na e-mailovou adresu
obce krátkou zprávu, ve které uvedete o které informace máte zájem. E-mailová adresa obce
je cernava@volny.cz a webové stránky obce jsou http://www.oucernava.cz
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Společenská kronika
Oslavenci
Od dubna roku 2010 oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané Erika Bauerová,
Jaroslav Zázvorka, Anna Jetenská, Leopoldina Kainarová, Marie Šťastná, Miluše Chotašová,
Růžena Valtrová, Anna Mandousová, Anna Novotná, Ladislav Ondič, Bedřiška Karasová,
Vladimír Matoušek. Dodatečně přejeme všem pevné zdraví a veselou mysl.

Zlatá svatba
V listopadu oslaví ZLATOU SVATBU manželé Jaroslava a Oldřich
Zálešákovi z Černavy. A protože 50 let spolu vydrží jen ti, kteří se opravdu
milují, nevíme co přát. Snad hlavně zdraví, to se vždycky hodí!

Informace z obce
Volby
Ve dnech 15. a 16.10.2010 se budou konat volby do Obecních zastupitelstev a do Senátu.
Místem konání voleb bude jako obvykle OÚ v Černavě. V pátek 15.10. bude volební místnost
otevřená od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 16.10.2010 od 8:00 do 14:00 hodin.
V případě, že bude nutné, aby proběhlo 2. kolo senátních voleb, bude o týden později
ve stejný čas a na stejném místě.

Zpráva o stavu „UNIE“
Končí další volební období (v pořadí 5. od vzniku samostatné obce Černava) a je naší
povinností předložit přehled působení obecního zastupitelstva.
Když jsme před čtyřmi lety převzali odpovědnost za správu obce, aktualizovali jsme Program
obnovy vesnice, ve kterém jsou zahrnuty základní rozvojové tendence naší obce. Kromě
každoročních rekonstrukcí stávajícího majetku (komunikací a nemovitostí) obsahuje rovněž
dlouhodobě orientované aktivity závislé na tvorbě nového územního plánu, který
je v současné době zpracováván, a na vytvoření dostatečného finančního krytí. Každoročně
jsme aktualizovali plánované akce podle dotací, o které jsme žádali a na kterých jsme od roku
2006 získali přes 1 300 000,- Kč. Šlo převážně o opravy komunikací, rekonstrukce veřejného
osvětlení a opravy budov.
Stav konta na obecních účtech v říjnu 2006 činil 3 301 000,- Kč, stav konta k 30. září 2010
činí 4 176 000,- Kč, což je o 875 000,- Kč víc. Majetek obce byl navýšen o 9 000 000,- Kč
úspěšným vymáháním historických přídělů. Pro další rozvoj obce je rovněž důležité,

-3-

ČERNAVAN

ročník 2010 číslo 2

že v současné době probíhá bezúplatný převod cca 14 ha pozemků, o které jsme zažádali
a nechali je katastrálně vymezit, což opět navýší významně aktiva obce Černava.
Je třeba si uvědomit, že v obecním zastupitelstvu tak malého obecního úřadu jako je náš,
pracují všichni v tzv. neuvolněných funkcích, což znamená po pracovní době. Nemáme
k dispozici ani žádný sociální, ekonomický, právní ani jiný odbor plný zaměstnanců, kteří
by pomáhali plnit úkoly před nás kladené (chod obce, tvorba projektů, získávání
dokumentace, formulace žádostí, realizace projektů, atd.).
Každá plánovaná akce se proto promítá do 4 let života všech zastupitelů a čím vyšší funkci
zastávají, tím větší míru odpovědnosti a ztráty „imunity“ nesou.
Vzhledem k tomu, že je stále více zájemců, kteří si přejí tady žít a že je nás už přes 300 ( když
jsme v roce 1990 začínali se 197 obyvateli), kterým se tu líbí, nebyla snad snaha zastupitelů
zlepšit kvalitu života v naší obci marná.
Pro další rozvoj Černavy a Rájce do příštích volebních období byly připraveny optimální
podmínky a lze doufat, že budou optimálně využity.

Milena Částková

Výzva k podání nabídek na zimní údržbu obecních komunikací
Obecní úřad vyzývá zájemce o zimní údržbu obecních komunikací k podání nabídky
do 21.10.2010. Bližší informace jsou k dispozici na Obecním úřadě v Černavě.

CZECH POINT
Díky dotacím od Krajského úřadu Karlovarského kraje naše
obec mohla zřídit pracoviště Czech POINT. Občané naší obce
a okolí tak mohou na našem obecním úřadě zajistit výpisy
hned z několika rejstříků, jako jsou živnostenský, obchodní,
trestní rejstřík, registr řidičů nebo katastr nemovitostí.
Nemusíme tak již na jednotlivé úřady, ale vše pořídíme doma.
Vedlejším produktem bylo vybavení obecního úřadu moderní výpočetní technikou, barevnou
tiskárnou s kopírkou a vysokorychlostní přípojkou internetu. Cena výpisu pořízeného
přes službu Czech POINT se pohybuje v rozmezí od 50,- Kč do 100,- Kč za jednu stranu.
Bližší informace jsou vám k dispozici na Obecním úřadě.
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Kultura, sport a společenské dění v obci
Čarodějnice
Dne 30.4.2010 byl v kulturním době v Rájci
uspořádán čarodějnický rej, odpoledne
pro děti, večer pro dospělé. Počasí se velmi
vydařilo, o čemž svědčí i hojná účast.
Tradiční rej masek dokládají přiložené
fotografie. Nesměla samozřejmě chybět
obrovská hranice, na které byly místní
čarodějnice upáleny, čímž byl dán impuls
k nástupu již tolik očekávaného jara.
O muziku se výtečně postarala skupina
Ještěřice. Děkujeme tímto všem účinkujícím,
kteří byli mnohdy k nepoznání.

Kácení máje
Na konci května každý rok proběhne v Rájci tradiční kácení máje, na které se sjíždí spousta
zvědavců. I letos byla májka pokácena a tanečníci mohli pokračovat ve svém veselí na taneční
zábavě, kde jim hrála Vivasong Víti Vávry z Litoměřic.
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Dětský den
Za přispění obce Černava, a tímto jim mnohokrát děkuji, mohlo naše Sdružení pro Radost,
uskutečnit dne 3. července Dětský sportovní den. Konal se na fotbalovém hřišti v Černavě
a děti si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny, jako byla například překážková dráha
anebo střelba ze vzduchovky. Zpestření, nejen pro holčičky, byla stylová úprava účesu
od slečny Evy Hammerschmiedové, která dokázala pravé divy. Bohaté odměny spolu
s občerstvením vyvolaly úsměvy na všech dětech, které dorazily, neboť každé si přišlo na své.
Pomyslnou třešničkou na dortu byly balónky naplněné heliem, kterým neodolali ani dospělí
jedinci.
Všem účastníkům a členům sdružení děkuji za vytvoření krásné atmosféry a budu se těšit na
Vás všechny na Mikuláše.
Šárka Merhautová

Loučení s prázdninami
28. srpna uspořádala pro místní i přespolní děti a mládež organizace Odbory naruby
odpolední program plný různých soutěží. Součástí programu byly i ukázky práce Městské
policie a hasičů z Nejdku a děti si užívaly prázdnin až do konce. Při závěrečném táboráku
jsme si společně zazpívali. Škoda jen, že počasí nás zlobilo dost intenzivními přeháňkami.
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Vítání občánků
V sobotu 25.9.2010 jsme měli tu
čest přivítat do svých řad sedm
malých slečen, které se přes
nepřízeň počasí tvářily vlídně a
pozorně vyslechly u zvonice projev
starosty.
Našimi
novými
spoluobčankami
se
staly
Sára Zaschke, Adéla Muselová,
Ema Částková, Barbora Kunešová,
Adéla Hladká, Štěpánka Bauerová
a Eliška Zívalová. Ať se jim mezi
námi líbí.

Zveme vás na plánované akce
Na příští období jsou připravovány následující akce:
Pyžamová – termín bude upřesněn na plakátech
Martinská světýlka
Mikulášská
Štědrý večer u zvonice
Sousedské posezení
Turnaj ve stolním tenise

Oznámení
Vzhledem k prováděným opravám kulturního domu v Rájci budou přesunuty zde plánované
akce na pozdější termín.

-7-

ČERNAVAN

ročník 2010 číslo 2

Poděkování
Obecní úřad touto cestou děkuje:
pánům Josefu Krouzovi a Edwinu Trappovi za nezištnou pomoc při tvorbě webových stránek
obce, panu Petru Steinmüllerovi za finální úpravu Černavanu a sponzorům – panu Přemyslu
Bořutovi st. a lékárně Olympii za finanční příspěvky na akce pro děti.
Upřímný dík patří také všem našim nejmenovaným spoluobčanům, kteří nejsou lhostejní
k potřebám méně šťastných lidí a předávají oděvy a předměty, které nevyužijí, Diakonii
Broumov.

V Černavě a v říjnu 2010
Vaši zastupitelé
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