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Vážení spoluob čané,  
 
léto je dávno za námi, zima se již pere s podzimem o vládu nad počasím a my Vám opět 
přinášíme další číslo místního časopisu, abychom Vás seznámili s tím, co se v naší obci událo 
a co se chystá. 
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Společenská kronika 

Oslavenci 
 
Od srpna do konce roku oslavili a oslaví svá jubilea:  
 
60 let 
Christa Pomijová, Dagmar Geislerová, Ladislav Poživil, Boris Fyrbas, Eva Häuserová 
65 let 
Kateřina Pomijová, Jiří Černík 
75 let 
Josef Hildebrant 
81 let 
Anna Prášilová 
82 let  
Jaroslava Zálešáková, Ladislav Ondič 
83 let 
Bedřiška Karasová 
84 let 
Antonie Hrdličková 
85 let 
Anna Mandousová 
89 let  
Anna Novotná, Eduard Hrdlička  
 
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu. 
 

Narození 
 
V nedávné době se u nás narodili Ema Kostková, Ladislav Bauer 
a Gita Částková. Šťastným rodičům gratulujeme a dětem 
přejeme jenom to nejlepší, ať je v životě potká, hlavně 
bezstarostné dětství a hodně dlouhá léta. 
 

 
 

Informace z obce 

Investice v roce 2012  
 
Největší investiční akcí v letošním roce byla bezesporu oprava silnic. Další velkou investicí 
byla rekonstrukce podlahy na Obecním úřadě a nákup nového kancelářského nábytku: 
 

• 527 000,- Kč oprava silnic 
•   73 000,- Kč rekonstrukce a nábytek kanceláře OÚ 
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Další větší náklady pro náš rozpočet představovaly tyto akce: 
 

• 146 000,- Kč zimní údržba 2011/2012 
•   35 000,- Kč náklady na projekt „Staré školy“ (prozatím) 
•   30 000,- Kč oprava střech na hospodě a škole 
•   15 000,- Kč oprava ČOV 
•   14 000,- Kč za plošinu na kácení stromů 

 
Jednotlivé částky jsou zaokrouhlené, přesné částky budou vyčísleny v závěrečném účtu obce. 
 

Obecní komunikace 
 
V Černavě, Rájci a Kobelci se nachází celkem 11 670 metrů místních komunikací, které mají 
různé vlastníky, většinový je však obec. Cena za kompletní opravu 1 kilometru 3 metry široké 
silnice je zhruba 2 milióny Kč, obec ročně vynakládá zhruba 0,5 mil. Kč na opravy cest, 
to znamená, že kompletně zrekonstruovat ročně může pouze zhruba 250 metrů cest.  
 
Při dnešních cenách se dá spočítat, že kompletní obnova všech cest v našich obcích může 
proběhnout jednou za 46 let, což je opravdu dlouhá doba. Nyní je jako vyloženě špatných 
cest označeno 1288 metrů, to znamená, že jejich oprava vychází zhruba na 5 let. 
 
K nákladům na cesty je také nutné přičíst zimní údržbu, což je ročně zhruba 150 000,- Kč, 
a dále dovoz štěrku či odvalu a různé drobné opravy. V podstatě většina obecního rozpočtu, 
kromě stálých plateb, jde na opravy a údržby cest. 
 

 
Obrázek 1 - Orientační mapa cest 
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Tabulka 1 - Seznam cest a jejich stav 

Číslo Vzdálenost [m] Povrch Stav Poznámka 
1 349,0 polní dobrý   
2 38,0 polní špatný   
3a 120,0 asfalt dobrý   
3b 170,0 polní dobrý   
3c 529,0 polní dobrý   
4 77,0 štěrk vyhovující   
5a 560,0 asfalt nový   
5b 272,0 asfalt vyhovující   
5c 561,0 polní dobrý ve svažitém úseku stav špatný 
6 66,0 asfalt nový   
7a 270,0 asfalt nový   
7b 287,0 asfalt špatný díry, vyboulený, poškozený asfalt 
8 96,0 asfalt nový   
9 673,5 asfalt nový   
10 244,0 asfalt špatný   
11 62,0 polní vyhovující   

12a 227,0 asfalt nový   
12b 539,0 asfalt dobrý v závěru cesty asf.poškozený 
13a 191,0 asfalt nový   
13b 110,0 polní špatný svažitý úsek - eroze 
14 95,0 polní vyhovující díry 

15a 716,0 asfalt dobrý asfalt místy poškozený, most 
15b 203,0 polní vyhovující díry 
16a 1 136,0 štěrk vyhovující   
16b 73,0 štěrk vyhovující   
17 321,0 asfalt vyhovující místy poškozený, kořeny stromů 
18 62,0 štěrk vyhovující díry 

19a 80,0 polní špatný svažitý úsek - eroze 
19b 360,0 asfalt dobrý   
20a 26,0 asfalt dobrý   
20b 321,0 štěrk dobrý   
21a 431,0 štěrk dobrý   
21b 114,0 polní špatný   
21c 220,0 štěrk špatný   
22 748,0 asfalt dobrý na začátku cesty asf.zničený 

23a 195,0 asfalt špatný na začátku cesty asfalt nový 
23b 75,0 asfalt nový   
23c 133,0 panely dobrý   
23d 173,0 asfalt nový   
24a 168,0 asfalt dobrý asfalt místy popraskaný,zvlněný 
24b 405,0 polní dobrý díry 
25 174,0 štěrk dobrý   

Celkem 11 670,5       
 
 
 
Žádáme občany obce, pokud v mapce nejsou cesty správně vyznačeny nebo nesouhlasí 
se zařazením cesty do kategorií podle povrchu a kvality, aby poslali připomínky na obecní 
úřad, nejlépe s popisem a fotografií. 
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Zvýšení poplatku za komunální odpad od 1.1.2013 
 
Dne 17.10.2012 byla schválená nová OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
Vzhledem k nákladům za svoz odpadů byl navýšen poplatek na 600,- Kč.  

Poplatek platí: 

a) fyzická osoba, 

• která má v obci trvalý pobyt, 
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý 

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 

České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. 

Přehled náklad ů a příjmů za rok 2011: 

• Příjmy   210 051,- Kč 
• Náklady  231 505,- Kč  

Poplatníků je celkem 361, a to včetně chat. Náklady na jednoho poplatníka za rok 2011 byly 
641,29 Kč, proto bylo nutné poplatek navýšit. 

V současné době jsme zajistili navýšení kontejnerů na plast. Objednali jsme přistavení 
velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad tak, aby mohlo dojít ke snížení netříděného 
komunálního odpadu a zvýšení tříděného odpadu, což by mohlo zlevnit platby za komunální odpad. 

Bohužel i přes uvedení nebezpečného odpadu, který není možné do kontejnerů ukládat 
se vyskytli jedinci, kteří pneumatiky naházeli do kontejnerů na směsný komunální odpad. 
Tento odpad máte možnost uložit na sběrném dvoře v Nejdku. Za pneumatiky a jiný 
nebezpečný odpad vhozený do velkokapacitních kontejnerů a nebo kontejnerů 
na směsný či separovaný odpad je obci vyměřena pokuta, která se samozřejmě promítne 
v navyšování poplatků za odpad i v následujících obdobích, který je možné v současné 
době navýšit až na 1000,- Kč na poplatníka.  
 
NEBUĎME BEZOHLEDNÍ V ŮČI PŘÍRODĚ I VLASTNÍM PEN ĚŽENKÁM,  
POJĎME SPOLEČNĚ TŘÍDIT MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ ODPADU A  HLAVN Ě 
NEBEZPEČNÝ ODPAD UKLÁDAT TAK JAK TO UMOŽNUJE ZÁKON  
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Navýšení cen za používání obecní ČOV 
 
Dne 1.11.2012 proběhlo v Pohostinství v Rájci seznámení občanů využívajících obecní ČOV 
s náklady na provoz ČOV, které o 100% převyšují příjmy vybrané za jednotlivé domy 
připojené k obecní kanalizaci. Nutné navýšení cen za užívání ČOV akceptovali všichni 
přítomní. Cena se zvyšuje z 1000,- Kč za dům na 2000,- Kč a za každou trvale hlášenou 
osobu  z 250,- Kč na 500,- Kč za rok. Se všemi uživateli jsou uzavírány nové smlouvy 
na užívání ČOV.   
 
Upozorn ění na bezpe čnost provozu   
 
Na základě připomínek našich občanů k dopravě a dodržování přednosti pravé ruky na 
komunikacích v obci chceme upozornit na to, že většina komunikací v obce nemá vyznačenou 
přednost a to znamená, že na většině křižovatek PLATÍ PŘEDNOST Z PRAVA. Myslete na 
bezpečnost svou i ostatních, děkujeme. 
 

Zimní údržba cest 
 
Oznamujeme Vám, že zimní údržbu cest v naší obci bude v právě nastávající zimní sezóně 
zajišťovat firma Jana Dolejše. Upozorňujeme občany, že i nadále platí možnost využití 
záchytných parkovišť v obci (Rájec u hřiště, Černava u obec. úřadu) v případě náhlého nebo 
masivního přívalu sněhu. Děkujeme za pochopení. 
 

Kultura, sport a spole čenské d ění v obci 

Pálení čarodějnic 
 
Již tradičně se 
poslední dubnový 
večer rozhořela vatra 
a v čarodějnickém 
reji se proháněly 
čarodějnice všech 
věkových kategorií. 
Klobásy se pekly, 
pivo teklo proudem a 
každý kdo měl chuť 
si mohl společně 
s čarodějnicemi 
skočit na parketě 
v rytmu udávaném 
osvědčenou kapelou 
Ještěřice. Počasí se 
vydařilo a akce se 
všem zúčastněným 
líbila.  



ČERNAVAN  ročník 2012 číslo 2 

- 8 - 

Otev ření venkovského muzea ve stodole v Rájci 
 

Prvního května 2012 se sešli místní 
patrioti i řada pozvaných hostů na 
slavnostním otevření muzea 
venkovských tradic v jednom 
z nejstarších stavení v Rájci – ve 
stodole pod kaštany. Díky 
sběratelským sklonům našich 
spoluobčanů se podařilo nashromáždit 
řadu historicky zajímavých předmětů, 
které dokumentují zemědělskou 
činnost, zařízení domácností 
a hornickou tradici v našem kraji. 
Všechny věnované či zapůjčené 
předměty byly rozmístěny v přízemí a na stěnách citlivě a velmi pěkně rekonstruované 
stodoly. Horní patro, jehož prostory hodláme do budoucna zaměřit na instalování 

příležitostných sezónních výstav, 
zdobily obdivuhodně vypracované 
výrobky patchworkového spolku žen z 
Černavy a okolí a expozice 
uměleckých fotografií Josefa Krouzy. 
Poděkování patří všem, kteří se na 
rekonstrukci stodoly a jejím vybavení 
podíleli, především ale jsou to dva 
nadšenci, bez jejichž elánu a 
sběratelské vášně by se dílo nezdařilo. 
Jsou to pan Zdeněk Borský a Bohumil 
Hlaváč. Děkujeme. 
Nyní tedy máme v obci už dvě 

pamětihodnosti, kterými můžeme nasytit touhu svých bližních po poznání. Ke zvonici s 
výstavou historických fotografií přibylo venkovské muzeum. 
 

Kácení máje 
 

I letos se 26. května, hned po tom co si 
pod ní mladí tanečníci zatančili, 
podařilo místním loupežníkům pokácet 
májku za podpory báby, která splnila 
svůj úkol a zabavila obecního 
polesného. Tradiční scénka pobavila 
všechny přihlížející a opět jsme se 
mohli přesvědčit, že se mezi námi 
najdou lidičky, kteří jsou ochotni si ze 
sebe udělat legraci hlavně pro 
pobavení svého okolí. Jen škoda, že na 
taneční zábavu, která následovala 
přišlo tak málo tance a poslechu 
chtivých.       
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Dětský den 
 
Dne 9.června uspořádalo 
občanské sdružení Odbory 
naruby pro děti ze širokého 
i dalekého okolí oslavu Dne dětí. 
Na velkém hřišti v Černavě 
se sešla spousta dětiček, aby 
oslavily svůj svátek. Mohly 
prozkoumat hasičskou techniku, 
zařádit si v pěně a povozit 
se na koni. Dalším velkým 
zážitkem bylo předvedení 
výcviku psů profesionálními 
cvičiteli. Malování na obličej 
využili nejen malí ale i velcí  účastníci, a tak na hřišti rázem pobíhali lvi, poletovali motýlci 

a tančily víly. V orientačním běhu 
si děti vyzkoušely soutěže 
ve družstvech, všechny za svou 
snahu obdržely ceny. Pro 
nejmenší dětičky byly zajištěny 
i soutěže na hřišti. Počasí přálo, 
takže výborným zakončením bylo 
opékání špekáčků na ohni. 
Na závěr jsme si pustili balóny 
štěstí. Akce se uskutečnila 
za finanční podpory Obce 
Černava, pana Bořuty a pana 
Kováče. Další fotografie 
si můžete prohlédnout na adrese 
odborynaruby.unas.cz. 
 

 

Letní slunovrat 
 
Na 21. června vycházel letní slunovrat. Podle keltských tradic se tento den 
nazývá Alban Heruin neboli sabat Litha. Keltové v tento den pořádali 
slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Na kopcích se pálily posvátné ohně na 
počest vrcholícího Slunce. Lidé kolem nich tančili a bylinami zapálenými 
z ohně žehnali dobytku. K zajištění štěstí a blahobytu dávali v noci 
do oken zapálené svíce a  dveře příbytku zdobili malým věncem s letními 
květy. 
Kolem ohně se od sedmé hodiny večerní hodovalo, hrálo a zpívalo až do ranních hodin. 

Hlavy většiny přítomných byly ozdobeny věnci z lučního kvítí. O půlnoci 
jsme zvonem naší zvoničky přivítali příchod léta. Přesto, že tento den 
vyšel na čtvrtek, byla účast vcelku hojná. Doufáme, že se nám podaří 
obnovit i tyto prastaré tradice. Bohužel, kvůli noční akci se nezachovala 
prakticky žádná fotografie, která by byla použitelná pro tisk a kterou 
bychom zde rádi ukázali.  
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Anenská zábava 
 

Odbory naruby obnovily tradici letní 
Anenské zábavy, a tak již podruhé 
zahrál Pavel Nový k tanci všem 
Aninkám a ostatním tanečnicím 
a tanečníkům dne 23. července. Jako 
servírky si také zavzpomínaly Věrky 
Valentů, které pobíhaly po parketě se 
sklenicemi zlatavých i jiných moků 

stejně jako před léty. Tentokrát se parket naplnil více 
než loni, a tak Pavel Nový přislíbil zahrát i příští rok, 
tedy pokud se ho, jak sám poznamenal, dožije :o). 
Odbory naruby děkují i všem, kteří si vstupenku na 
zábavu zakoupili, čímž podpořili tuto akci.     

 

Fotbalový turnaj 
 

Prvního září 2012 se konal další ročník fotbalového turnaje O pohár starosty Černavy. 
Tentokrát šlo o hodně, protože fotbalisté Žáby si brousili zuby na definitivní získání poháru, 
jelikož se MYLNĚ domnívali, že by je třetí vítězství k tomu opravňovalo. Není tomu tak, 
my ho z ruky nedáme! To jim mimo jiné dokázali naši borci, kteří v lítém boji tří mužstev 
zvítězili! „Profíci“ ze Žáby skončili druzí, jako poslední letos dohráli hráči Nové Role. Počasí 
bylo chladné, ale po turnaji se mohli hráči i fanoušci zahřát při country muzice, takže všichni 
skončili bez zranění a omrzlin. A pohár je doma! Hoši, děkujem!  
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Václavsko-pyžamová zábava 
 
Noční úbory slavily v Rájci svůj den 
společně se všemi Vašíky 28.září. I letos 
praskal sál ve švech v reji pyžam, nočních 
košilek a županů v rytmech disca, rocku 

i mnoha jiných z produkce Alabalabamby. 
Dobrá nálada jako vždy nechyběla a ani 
prohibice nám ji nezkazila.  

 

2. Rájecká drakiáda 
 
Letos konečně zafoukalo! Podzimní 6. říjen 
byl v Černavě ve znamení draků. Po tom, 
co v loňském roce téměř nefoukalo, 
se mnoho pilotů letos těšilo na pořádný vítr. 
Dočkali se, někdy byly poryvy větru tak 
silné, že jsme měli strach, že nám vítr odnese 
draky i s dětmi. Všichni přežili bez úhony. 
Mezi koupenými draky se letos objevil i drak 
vlastní výroby. Snaha konstruktérů byla 
oceněna i když drak příliš nelétal, nezoufejte. 
Příště to bude určitě lepší. Mimo leteckých 
výkonů mohli všichni přítomní předvést také 

své umění ve stavbě vlaštovek, se kterými 
si zasoutěžili v soutěži o nejdelší let 
vlastnoručně vyrobeného papírového modelu. 
Ani místní senioři se nedali zahanbit 
a pobíhali po hřišti za svými létajícími 
výtvory. Odměnou každému pilotovi byla 
mimo věcné ceny a také limonáda a opečený 
špekáček. I z této akce je možno shlédnout 
fotky na stránkách o.s. Odbory naruby.       
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Výlov rybníka 
 

27.10. jste si mohli při výlovu obecního rybníka zakoupit nějakou tu ploutvičku na svůj 
Vánoční stůl. Bohužel počasí moc nepřálo a tak nebyla účast příliš veliká. Ti co se přece jen 
rozhodli vyrazit se mohli občerstvit svařeným vínem a nebo jinou dobrotou. 

Průvod Sv. Martina 
 

V pátek dne 9.11. jsme vyšli za nádherného západu slunce od obecního úřadu v Černavě 
lesem okolo rybníka Hastrman směrem ke zvoničce v Rájci. Spousta dětí s lampiony, rodiči 
nebo prarodiči a čtyřnozí miláčci, kteří měli také svá světýlka, dorazili po asi půlhodinové 
procházce ke zvoničce. Každý, kdo chtěl, mohl hlasem zvonu pozdravit nadcházející zimu. 
Nakonec jsme vypustili balóny štěstí, které se vznesly k temné obloze a my se rozešli do 
našich vyhřátých domovů. 
 

 
 

Přehled plánovaných spole čenských akcí do konce roku  
 

Na příští období jsou připravovány následující akce: 
• 17.11.2012 Světýlková zábava 
• 01.12.2012 Mikulášská pro děti 
• 02.12.2012 Adventní výstava v muzeu 
• 24.12.2012 Zpívání u zvonice 
• 27.12.2012 Turnaj ve stolním tenise 
• 27.12.2012  Sousedské posezení 
• 31.12.2012 Silvestr 
• 26.01.2013 4. Ples pod kaštany  

Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí. Termíny jsou bez záruky! 
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Adventní výstava 
 
Zveme všechny předvánoční 
nadšence, kteří jsou schopni 
zastavit se a kochat, aby se přišli 
inspirovat do naší stodoly, kde 
bude připravena Adventní 
výstava sušených květinových 
vazeb paní Hany Hladké a Jany 
Bauerové, paličkovaných krajek 
paní Bedřišky Karasové a Irmy 
Pomijové a zdobených perníčků 
paní Anny Filipcsikové. 
Slavnostní otevření, na které jste 
srdečně zváni, bude o první 
adventní neděli dne 2.12.2012 
v 15:00 hodin. Přijďte nasát 
vánoční atmosféru a 
nezapomeňte, Vánoce jsou 
svátky klidu a míru ! 
 

Návšt ěvu v jiné dny si m ůžete domluvit na tel číslech: 
 
 
Milena Částková tel. 604 604 500 

Zuzana Šťastná  tel. 603 564 281  

Zdeněk Borský tel. 728 725 352  

 
 
Přijďte se podívat, jsme malí, ale šikovní! 
 

Anketa 
 

Návrhy na investi ční akce a projekty pro rok 2013 
 
Vzhledem k tomu, že připravujeme rozpočet na rok 2013, musíme již nyní plánovat investice, 
které budeme chtít v příštím roce uskutečnit. Máte tedy jedinečnou příležitost. Pokud máte 
nějaké nápady na to, co byste si v naší obci přáli vybudovat, dejte nám o nich vědět. Své 
nápady můžete zasílat e-mailem na adresu cernava@volny.cz a nebo písemně na adresu: Obec 
Černava, č. p. 80, 362 23 Černava. Své písemné návrhy můžete také předat osobně v kanceláři 
OÚ v úředních hodinách. Ovšem nejpozději do konce listopadu, abychom je mohli 
případně zahrnout do rozpočtu na rok 2013. 
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Na závěr  
 
Přejeme všem našim čtenářům v novém roce hodně sil unést břímě DPH a zachování si veselé 
mysli. Nezapomeňte: Bylo hůř a lidi si chválili.  
 
 
 
 
 
V Černavě a v listopadu 2012 
  
 Vaši zastupitelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


