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Vážení spoluob čané,  
 
Vážení občané naší malebné vísky, v tomto období toužebného očekávání jara Vám přinášíme 
další necenzurované vydání našeho občasníku a doufáme, že Vás zastihne ve zdraví a v 
dobrém rozmaru. 
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Společenská kronika 

Oslavenci 
 
V první polovině letošního roku oslavili a oslaví svá jubilea:  
60 let 
Jiří Merhaut, František Puki 
65 let 
Vladislav Čech, Rudolf Häuser 
70 let 
Josef Novotný 
80 let 
Bedřich Surý, Vladislav Procházka 
81 let  
Irma Pomijová 
83 let 
Bedřiška Karasová 
84 let 
Anna Jetenská 
 
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu. 
 
V druhé polovině roku 2013 mimo jiných oslaví krásné jubileum 90 let paní Anna 
Novotná a pan Eduard Hrdlička. 

Narození 
 
Ještě do konce minulého roku se u nás narodily další dvě holčičky 
Natálie Benešová a Jolana Částková. Šťastným rodičům 
gratulujeme a dětem přejeme jenom to nejlepší, ať je v životě potká 
hlavně bezstarostné dětství a hodně dlouhá léta. 

 

Zlatá svatba 
S radostí Vám oznamujeme, že 15.března 2013 oslaví 50 let společného života manželé 
Drahomíra a German Maljanovských. Přejeme jim ke zlaté svatbě, aby jim vydrželo 
porozumění, tolerance a láska nejméně do diamantové. 
 
 

Smutné zprávy  

S lítostí Vám oznamujeme, že v lednu zemřela naše nejstarší občanka, paní Leopoldina 
Kainarová, ve věku 91 let. V nedávné době zemřeli pan Jan Bartoš a Karel Klečka. Čest jejich 
památce. 
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Informace z obce 

Investice v roce 2013  
Také v letošním roce plánujeme několik investičních akcí. Jednou z největších bude opět 
oprava silnic. Další velkou investicí bude rekonstrukce střechy na pohostinství v Rájci. Dále 
máme v plánu vybudovat čistírnu odpadních vod pro budovu obecního úřadu. V neposlední 
řadě bychom chtěli začít s rekonstrukcí budovy bývalé školy. 
 

Plnění rozpo čtu za rok 2012 
Pro informaci Vám předkládáme plnění rozpočtu za minulý rok: 
 

Příjmy Výdaje 

Daň z příjmu fyzických osob 483 077,00 Kč Platy 258 304,00 Kč 

Daň z příjmu právnických osob 500 779,00 Kč Ostatní platby za práci 403 129,00 Kč 

Obecné daně 1 008 292,00 Kč Pojistné 145 922,00 Kč 

Poplatky odnětí funkce lesa 3 759,00 Kč Nákup materiálu 95 639,00 Kč 

Místní poplatky 193 088,00 Kč Nákup energií 164 404,00 Kč 

Odvody z loterií 4 183,00 Kč Nákup služeb 629 216,00 Kč 

Správní poplatky 4 060,00 Kč Ostatní nákupy 833 933,00 Kč 

Daně z majetku 206 784,00 Kč Neinvestiční nákupy 35 919,00 Kč 

Příjmy z vlastní činnosti 76 706,00 Kč 
Transfery neziskovým 
organizacím 12 000,00 Kč 

Pronájem majetku 95 013,00 Kč Transfery obcím 102 756,00 Kč 

Příjmy z úroků 34 699,00 Kč Ostatní transfery 500,00 Kč 

Prodej majetku 170,00 Kč Ostatní výdaje  501,00 Kč 

Příjem z prodeje a ostatní příjmy 18 502,00 Kč     

Neinvestiční transfery 85 321,00 Kč     

Příjmy celkem 2 714 433,00 K č Výdaje celkem 2 682 223,00 K č 

Zůstatek 32 210,00 K č     
 
 

Poplatky 2013 
Pokud jste ještě neuhradili poplatky pro rok 2013, byly Vám již zaslány složenky na úhradu 
poplatků za komunální odpad, psy a čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“).  
 
Roční poplatek za odvoz komunálního odpadu je od letošního roku stanoven na 600.- Kč 
za osobu a je splaný ve dvou splátkách, a to polovina do konce března a zbytek do konce září.  
Poplatek za užívání ČOV je stanoven tak, že poplatníci zaplatí 2.000,- Kč za dům připojený 
na obecní kanalizaci, dále pak 500,- Kč za každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu 
v daném domě. Poplatky za užívání ČOV je možné uhradit ve čtyřech splátkách, a to čtvrtinu 
celkové částky v každém čtvrtletí.  
 
Poplatek za psy zůstává pro rok 2013 beze změny, zjednodušeně platíme za každého 
čtyřnohého miláčka 60,- Kč, důchodci mají sazbu 50,- Kč za každého pejska ve vlastnictví, a 
to bez ohledu na plemeno. 
 



ročník 2012 číslo 2  ČERNAVAN 

 

  - 5 - 

Úhradu jakýchkoliv poplatků je možné provést poštovní poukázkou, hotově v pokladně 
obecního úřadu v úředních hodinách nebo přes banku na konto 16420341/0100. Podrobnosti 
o platbě (např. variabilní symbol) je možno zjistit na tel. 353 925 523 nebo na e-mailové 
adrese cernava@volny.cz, případně ve zprávě pro příjemce uveďte jméno, za koho 
je poplatek hrazen. 
Děkujeme občanům, kteří nečekají na vystavení složenky a poplatky hradí s předstihem 
v pokladně obecního úřadu nebo na účet obce. 
 

Poděkování  
Děkujeme panu MUDr. Beníškovi za darování šanonů pro obec. 
Dále děkujeme všem, kteří se už několik let podílejí na sbírce pro Diakonii Broumov a darují 
na tuto sbírku oblečení. 
 

Jarní brigáda  
Po loňské rekordní účasti na jarní brigádě a vydařené, nekompromisně vyhodnocené soutěži 
jejích účastníků, jsme se rozhodli tuto společensky velmi oblíbenou akci pro úspěch 
zopakovat. 
Věříme, že už se Vám chvějí košťata, lopaty a hrábě v kůlnách nedočkavostí a Vy se těšíte, 
že budete mít možnost se této prestižní akce zúčastnit. Proto Vás srdečně zveme na tak 
oblíbenou jarní úklidovou brigádu v sobotu 27.4.2013. Sejdeme se ve 14:00 v Černavě 
u budovy Obecního úřadu nebo v Rájci u hřiště a po odvedené práci přijde spravedlivá 
odměna!  
Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Těšíme se na Vás a tímto Vás co nejsrdečněji 
zveme. 
 

Kultura, sport a spole čenské d ění v obci 
Nejdříve se vrátíme k akcím, které proběhly v předešlé době. 
 

Adventní výstava 
Na naše poměry nezvykle vysoký ohlas měla první  
Adventní výstava v prostorách vesnického muzea 
v Rájci, kde byly ve slavnostní vánoční atmosféře 
prezentovány paličkované krajky paní Irmy Pomijové 

a Bedřišky 
Karasové, 

neuvěřitelné 
perníkové 

výrobky paní 
Anny Filipcsikové a aranžované květinové práce paní 
Jany Bauerové a Hany Hladké. Všem jmenovaným 
patří naše velké poděkování, neboť svými exponáty 
pomohly zviditelnit naši vísku a stály u zrodu, jak 
doufáme, nové tradice adventních výstav. 



ČERNAVAN  ročník 2013 číslo 1 

- 6 - 

Mikulášská besídka pro d ěti 
I tentokrát naše ratolesti na besídce navštívil v režii 
místního občanského sdružení „Odbory naruby“ 
Mikuláš s čerty a andělem. Po soutěžení si děti 

převzaly 
mikulášské 

balíčky se 
sladkostmi. 

Mimo 
balíčku děti 
také dostaly 

krásné 
perníčky, které pro děti vyrobila paní Eva 
Szelczányová.  

 

Zpívání u zvonice 
Už po šesté jsme se sešli na Štědrý den u zvonice v Rájci, abychom v tento slavnostní čas 
projevili vůli být spolu, sdíleli radost ze zpěvu vánočních koled a popřáli si krásné Vánoce. 
 

Vánoční turnaj ve stolním tenise 
Ani sportovní duch našich občanů a jejich hostů se během Vánoc nevytratil, takže se jich 
sešlo na turnaji ve stolním tenise opět víc než vloni. Vítězem nejobsazenější testosteronem 
nabité kategorie se stal Pavel Šťastný, v dámské kategorii byla nejúspěšnější Soňa Tokárová 
a nejmladším šampiónem byl Josef Kozák 

Sousedské posezení 
Tentokrát se opravdu vydařilo sousedské posezení, které tradičně pořádáme pro naše občany 
a jejich přátele vždy o vánočních prázdninách. Pro mnohé z nás je to průprava na Silvestra, 
někteří se do Silvestra ani nevzpamatují. K tanci a převážně kultivovaným hlasovým 
projevům hrál jako vždy náš dvorní hudební producent Karel Rozkot. 

4. ples pod Kaštany 
Odbory naruby již po čtvrté uspořádaly ples, 
na kterém se nám představily Vesnické mažoretky 
pod vedením Oty Teubera (starosta obce Nový 

Kostel). 
Přispěly 
k dobré 
náladě 

a pobavily 
všechny 
přítomné 

v kankánovém rytmu a vystoupením pobřežní hlídky, 
po které následoval ptačí tanec účinkujících 
s účastníky plesu. Jinak nám již tradičně k tanci 
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a poslechu hrála kapela Ještěřice. Tento ples byl historicky první nekuřácký. Kouření bylo 
možné pouze v prostorách výčepu. Děkujeme všem, kteří to dodrželi a přispěli tak 
k příjemnějšímu prostředí pro všechny zúčastněné.  
 

Maškarní karneval pro d ěti 
Rej dětských masek byl v letošním roce sice 
v menším počtu, ale zato bylo více masek 
vlastnoručně vyrobených, a tak měla naše odborná 
porota těžký výběr těch nejlepších masek. Masky 
byly vyhodnocovány v následujících kategoriích: 
děti do tří let, chlapci starší tří let a dívky starší tří 
let. Dětem se také představila firma AVE a.s., 
která je zapojila do spousty her zaměřených na 
třídění odpadu. Za aktivní soutěžení byly všechny 
děti odměněny drobnými cenami.  
Poté následovalo pásmo her, kdy členové občanského sdružení Odbory naruby si s dětmi užili 
spoustu her a rozdávali při tom hodnotné ceny, na které přispěla naše obec. 

 

Co nás čeká dále: 

Velikono ční výstava 
31. března v 15 hodin chystáme otevření Velikonoční výstavy šperků paní Dagmar Šimkové 
a ručních výšivek paní Věry Valentové, na které Vás srdečně zveme. 
 

Velikono ční sout ěž 
V zájmu udržení velikonočních tradic jsme se rozhodli vyhlásit soutěž o nejhezčí kraslici , 
nejhezčí pomlázku a nejchutnější velikonoční nádivku.  
 
Vyzýváme tímto všechny soutěživé spoluobčany, kteří se chtějí pochlubit svými pracemi, 
přispět k velikonoční výzdobě prostor muzea a potěšit své blízké, aby v sobotu 30.března 
od 15,00 do 16,00 přinesli do muzea v Rájci své výrobky. Nezávislá porota bude posuzovat 
vždy svazek tří ozdobených kraslic na mašlích, pomlázku nebo 2 porce nádivky. 
 
Žádáme zájemce, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, aby svůj záměr oznámili do pátku 
29.3.2013 na obecním úřadě. Děkujeme. 
 
Soutěž bude vyhodnocena při slavnostním otevření Velikonoční výstavy další den. 
Nezapomeňte, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! 
 

Otevření sezóny 
1. května bude slavnostně zahájena sezóna v obecním muzeu v Rájci. Od 14:00 hodin budete 
moci shlédnout fotografie podmořského světa na vernisáži Jindřicha Reichmanna 
a k poslechu i tanci Vám zahraje Pavel Paur. Zajištěno bude také občerstvení a pěkné počasí. 
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Přehled plánovaných spole čenských akcí na rok 2013  
Na příští období jsou připravovány následující akce: 

� 16.03.2013  20:00 Josefská zábava 
� 31.03.2013  15:00 Velikonoční výstava v muzeu 
� 27.04.2013  14:00 Brigáda – úklid obce 
� 30.04.2013  19:00 Pálení čarodějnic 
� 01.05.2013  14:00 Otevření muzea – zahájení sezóny 
� 25.05.2013  19:00 Kácení máje 
� 01.06.2013  16:00 Dětský den 
� 08.06.2013  16:00 Vítání občánků 
� 14.06.2013  18:00 Přednáška ing. Petra Rojíka o historii těžby rud v Krušných horách 
� 21.06.2013  18:00 Letní slunovrat 
� 31.08.2013  19:00 Fotbal o pohár starosty obce 
� 21.08.2013  19:00 Vítání podzimu 
� 28.09.2013  20:00 Pyžamová zábava 
� 05.10.2013  16:00 3. Rájecká drakiáda 
� 15.11.2013  17:00 Lampiónový průvod 
� 01.12.2013 15:30 Adventní koncert a výstava 
� 07.12.2013  17:00 Mikulášská nadílka pro děti 
� 24.12.2013  22:00 Zpívání u zvonice 
� 27.12.2013  10:00 Turnaj ve stolním tenise  
� 27.12.2013 18:00 Sousedské posezení 

Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí. Termíny jsou bez záruky! 

Nábor 
Vzhledem k nebývalým kulturním aktivitám našich občanů jsme se rozhodli rozšířit okruh 
dobrovolných činností a vyzýváme všechny  bez rozdílu pohlaví, věku a náboženství, aby 
se přihlásili do pěveckého sboru,  který hodláme v naší vísce založit.  
Každý zájemce nechť se přihlásí telefonicky nebo e-mailem na kontaktech obecního úřadu, 
abychom mohli oznámit, kdy a kde se budeme scházet.  

Na závěr  
Přejeme všem našim čtenářům do dalších dnů hodně sluníčka a energie. 
 
V Černavě a v březnu 2013 
  
 Vaši zastupitelé 
 
 
 


