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Vážení spoluobčané!  
Čekali jsme jaro a zatím přišel mráz. Takovou houpačku s počasím nepamatujeme. Sněhu málo, 

vichrů moc, sněženky brzy, kočičky ještě dřív a k tomu ten dárek z Číny, která už nám dala 

střelný prach, porcelán, hedvábí a teď tohle!  

Naučili jsme se šít roušky, správně si umývat ruce a pomáhat potřebným, teď musíme zatnout 

zuby, být zodpovědní a vydržet. 

Važme si každé hezké chvíle a věřme, že je jaro přinese. K tomu chceme přispět 

i vydáním nového Černavanu, který vám právě předkládáme. 
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Společenská kronika  

Jubilanti  
   

V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:  

František Šťastný, Libuše Pokorná, Bedřich Surý st., Vladislav Procházka, Erika Bauerová, 

Jaroslav Zázvorka, Václav Pelikán ml., Zdeněk Pavlovec, Bohumila Fyrbasová, Jana 

Zálešáková, Václav Pelikán st., Přemysl Bořuta a Irma Pomijová. 

 

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, radostné a spokojené chvíle s jejich blízkými. 

 

Smutné zprávy  
Máme bohužel i smutné zprávy. Na Štědrý den zemřel MUDr. Jan Beníšek. 

Čest jeho památce. 

 

Narození  
  

Blahopřejeme manželům Půžovým k narození druhého syna Štěpána a manželům 

Keslovým, kteří pořídili malé Haničce také brášku Štěpána.  

Všem přejeme štěstí a zdraví.  

 

 

 

  

Co se událo od posledního vydání Černavanu  

  
1.12.2019  Adventní koncert a výstava  
S příchodem dlouhých večerů a 

zimních plískanic nastává doba 

očekávání příchodu největších svátků v 

roce. Tento adventní čas je u nás už 

tradičně zahajován výstavou v muzeu a 

koncertem v sousedním sále. Je 

obdivuhodné, kolik zručných a 

kreativních lidí připravuje ve svém 

volném čase exponáty, které dokáží 

vykouzlit vánoční čas. Výstava trvá 

sice pouze hodinu, na rozdíl od její 

přípravy, ale svou oblibou a 

návštěvností dalece přesahuje svůj 

jepičí život.  

Stejně tradiční jako výstava je i koncert, který po kulturním a gastronomickém zážitku z výstavy 

umocňuje v posluchačích nastávající vánoční atmosféru. 
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Tentokrát i členové pěveckého souboru a 

komorního tělesa DaD kvintet ochutnali 

škvarečky a svařáček, což bezesporu 

kvalitativně ovlivnilo jejich umělecký výkon.  

Pěvecké vystoupení Anežky Plasové doplnilo 

program a nastartovalo emoce, které budou  

s blížícími se svátky jenom gradovat.  

Nakonec jsme zamáčkli dojatou slzu v oku a 

dlouhým potleskem ocenili celé vystoupení. 

Poděkování si zaslouží také tvůrci v muzeu vystavených dekorací: Jana Bauerová, Štěpánka 

Bauerová, Jana Bořurová, Karel Částka, Lucie Černá, Hana Hladká, Manfred Kraus, Adéla 

Kůtová, Eliška Pomijová, Klára Šavelová, Alexandra Valinová a Alena Virágová.  

 

5.12.2019  Mikulášská pro děti 
Brzy po Barborce a chvilku před Lucií 

přichází Mikuláš. Zlobílkům by se líbilo, 

kdyby chodil sám, jenže on má raději 

doprovod. Anděl by nevadil, ale čert, to je 

jiná! Proto je třeba vylovit v paměti píseň 

nebo dojímající báseň, nasadit tvářičku 

kolegy andílka a vyrazit pro sladkou odměnu, 

která to přestálé utrpení vyváží. Vypjatá 

atmosféra končí s první tónem hudební 

produkce a na řádění na parketu už jsou čerti 

"malý páky". Tuhle lehce stresovou tradici u nás obstarávají Odborynaruby a patří jim za to dík! 

24.12.2019 Zpívání u zvonice  
Pršelo, jen se lilo, psa by nevyhnal, a přesto nezvykle mnoho zpěvuchtivých malých i velkých 

dorazilo ke zvonici. Zde si sice bez svitu luny, ale s plným nasazením zopakovali několik 

známých slok tradičních koled. Pak jsme si popřáli krásné a spokojené svátky vánoční a rozešli 

se ke svým vypulírovaným domovům. Někteří měli pak potřebu ještě si v tento večer 

vychutnat sváteční atmosféru v kruhu nejbližších a tak zamířili k místnímu pohostinství. 

 

28.12.2019 Turnaj ve stolním tenise  
Sobotní dopoledne mezi svátky 

nenabízelo žádné sněhové 

radovánky. Snad proto se v 

dopoledních hodinách sešlo na sále 

v Rájci 21 borců, kteří se rozhodli 

štěpit svoje nabyté špíčky 

bohulibou tělesnou aktivitou na 

Černava open. Tato sportovní 

událost doznala již mezinárodního 

věhlasu, takže účastníci přijížděli 

nejen z tuzemska, ale i z ostrovního 

Irska.  

Úbytek jsme zaznamenali v účasti žen a dětí. Tentokrát, doufejme, sportovaly jinde. 
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Ženskou kategorii bezkonkurenčně vyhrála Lucie Havlová (od Jetenských), chlapi bojovali  

do posledního dechu a nakonec si vítěznou trofej odvezl Petr Orthacker, druhý skončil Martin 

Plas a třetí Jan Havel. Čtvrté místo obsadil zástupce klanu Surých-Béda, který by si za bojovné 

nasazení bez ohledu na pozdně juniorský věk zasloužil řád pálky zlaté. Gratulace patří všem, 

kteří přijeli či přiletěli a jen škoda, že bylo málo těch, kterým stačilo přijít. 

 

28.12 2019 Sousedské posezení 
Uklidili jsme pingpongové stoly, načančali sál 

a čekali na příznivce sousedského popovídání a 

písniček v podání Káji Rozkota. Téměř všichni, 

kteří přišli, si užili říjnovou oslavu 530. výročí 

naší obce, kterou starosta v krátkém, opět 

pečlivě připraveném projevu o uplynulém roce 

připomněl.  

Milé setkání s přáním všeho dobrého v 

nadcházejícím roce skončilo pozdě večer.   

 

18.1.2020  Ples Pod kaštany 
Jubilejní 10.ročník vrcholu taneční sezóny u 

nás nalákal opět více i méně zběhlé tanečníky  

a tanečnice, aby provětrali svoje šatníky a 

vyrazili do společnosti. Sál plný, hudba 

nenechala ani mechem obrostlé účastníky sedět 

a výhry za humorné soutěže byly opravdu 

zasloužené. Obzvlášť koordinace pohybů  

v lyžování nasucho byla obdivuhodná. Ovšem 

nejžhavější vzpomínkou hlavně pro přítomné 

muže bude jistě vystoupení břišní tanečnice, 

která popudila anorektičky, povzbudila boubelky a neurazila nositelky více X. Pánové pro 

zvýšenou produkci slinných žláz nestihli vnímat barvité závoje, ale umělecký dojem na ně jistě 

dopadl také. Potlesk patřil všem zúčastněným, hlavně pak Odborůmnaruby, které tento 

společenský bonbónek připravují. 

 

14.3.2020  Historické lyžování - reprezentace obce  
Skupina 10 místních lyžníků se připravovala na sobotu 14.března, kdy se měly konat, tentokrát 

v Perninku, lyžařské závody na historických lyžích v dobových oděvech. Příprava byla opět 

pouze teoretická, protože sníh se včas nedostavil, ale zápal závodníků i přes mnohé zdravotní 

defekty byl obdivuhodný. 

K loňským disciplínám: kulturnímu vystoupení, dobovému ošacení, pití piva na ex, kvalitnímu 

občerstvení a hlavně běhu na lyžích přibyla další - skok. Všechny tyto náročné úkoly byli naši 

borci připraveni zdolat, ale nezvykle teplá zima jim nedopřála vyniknout. Závody byly odvolány, 

bez sněhu nelze. 
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29.2.2020  Maškarní karneval pro děti  
Tato sobota byla přestupným dnem a takový přídavek je třeba 

využít. Proto se na sále v Rájci sešla drobotina v maskách 

vyrobených doma nebo v Číně, aby ve svém tanečním reji, 

bez ohledu na zdraví a ztrátu důstojnosti, dala vyniknout 

tanečním kreacím a svým kostýmům. Tak to děti prostě mají 

a stačí k tomu limča. Odborynaruby si zaslouží dík dětí i 

rodičů. 

 

 

 

Plánované kulturní a sportovní akce   
04.04.  14:00  Jarní brigáda -  zrušeno 

12.04.  16:00  Velikonoční výstava -zrušeno 

30.04. 19:00 Pálení čarodějnic - pořádá Petra Pelesná  - zrušeno  

08.05.  16:00  Otevření muzea – zahájení sezóny + gulášová soutěž – zrušeno 

23.05.  09:00  Zájezd-Plasy 

25.05.  19:00  Kácení máje – pořádá Petra Pelesná 

29.05. 19:00 Hudební kavárna v muzeu  

06.06.  16:00  Dětský den – pořádají Odbory naruby 

20.06.  09:00  Cyklovýlet 

20.06. 20:00 Vítání slunovratu 

05.09.  10:00  Fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava 

19.09.  19:00 Vítání podzimu 

03.10. 16:00    9. Rájecká drakiáda – pořádají Odbory naruby 

30.10. 18:00   Soutěž o nej...dýni 

13.11. 17:00    Lampionový průvod 

29.11. 16:00    Adventní výstava a koncert 

05.12. 17:00    Mikulášská pro děti 

24.12. 22:00    Zpívání u zvonice 

27.12. 10:00    Turnaj ve stolním tenise 

27.12. 18:00    Sousedské posezení 

 

Termíny uvedených akcí, případně akce samy, mohou být, případně už jsou, hlavně vzhledem 

k současným opatřením proti šíření koronaviru změněny či zrušeny. Aktuální informace budou 

zveřejněny na stránkách obce, případně na plakátech. 

 

Pozvánka na brigádu 
Měli jsme v plánu pozvat všechny přičinlivé občany, chataře nevyjímaje, aby se v sobotu 4.dubna 

ve 14 hodin dostavili na seřadiště u OÚ v Černavě, hřiště v Rájci nebo k hospodě tamtéž, vzali 

s sebou nezbytné nářadí pro jarní úklidové aktivity a těšili se na společné pracovní odpoledne s 

buřtíkem a pivkem. K vaší i naší lítosti musíme vzhledem k současným okolnostem tuto 

oblíbenou akci zrušit. 
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Na obvyklá i nová místa (Černava – náměstí, Rájec – hřiště a u hospody a v Kobelci) i přesto 

budou dne 3.4. – 5.4.2020 přistaveny kontejnery na komunální odpad. Nepatří do nich stavební 

odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (elektro apod.), které je možné odvézt do sběrného 

dvora v Nejdku. 

 

Informace o výletu do Plas 
Po loňské exkurzi do dolu Mauritius plánujeme na 23.5.2020 výlet do Plas. Vzhledem k současné 

virové situaci se do 4.5. rozhodne, bude-li se tato akce realizovat. Pokud bude zrušena, budou o 

tom zájemci obeznámeni a uhrazené předplatné bude na OÚ vráceno. 

 

Hudební kavárna s Triem Piacere v muzeu 
Tato komorní hudební produkce je plánována na 29.5.2020. Stejně jako předchozí výlet do Plas 

bude její konání závislé na aktuální společenské atmosféře a rozhodne se o něm do 4.5.2020. 

Pokud bude akce zrušena, bude na OÚ předplatné vráceno. 

 

Výzva spoluobčanům  
Obec Černava nabízí výpomoc starším spoluobčanům, kteří patří mezi koronavirem COVID-19 

nejvíce ohroženou složku obyvatel a kterým nemohou pomáhat rodinní příslušníci.  

V případě potřeby kontaktujte OÚ na tel: 353 925 253, 736 650 144 (Helena Plasová), 

725 051 051 (starosta obce). 

 

Úprava úředních hodin na OÚ v Černavě 
Na základě nařízení vlády ČR upravujeme úřední hodiny pro veřejnost na pondělí a středa 

13:00 – 16:00 hod. V době vydání Černavanu tato změna platí zatím do 31.3.2020. Pokud bude 

nařízení prodlouženo (nejspíš do Velikonoc), vše upřesníme na stránkách obce. 

 

Místní poplatky 
Upozorňujeme občany i chataře, že poplatky za komunální odpad, psa, případně za ČOV,  

je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu: 2600703737/2010 a poplatek je 

splatný dle vyhlášky 1/2019 a 2/2019 do 31.října 2020. Pokud možno, poplatky hraďte 

bezhotovostně, jen v nutných případech na pokladně OÚ v stanovené úřední hodiny. Pokud 

neznáte svůj variabilní symbol, volejte na 736 650 144 nebo pište na cernava@volny.cz. 

Variabilní symbol NENÍ rodné číslo!  

 

Výměna poškozených popelnic 
Upozorňujeme občany na možnost výměny poškozených a neupotřebitelných nádob na 

komunální odpad za nové. 

Bližší informace získáte na OÚ v Černavě. 
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Volné pobíhání psů 
Obracíme se na všechny majitele psů u nás, aby znemožnili svým čtyřnohým svěřencům volně 

pobíhat po obci a zabránili tak možným střetům a případnému ohrožení zdraví dalších osob. 

Objevují se stížnosti na porušování obecně závažné vyhlášky č. 2/2012, která problematiku 

volného pobíhání psů řeší. Vyskytne-li se takový skutek, bude předán MěÚ v Nejdku, řešen jako 

přestupek a může být pokutován. Převezměte tedy odpovědnost za své psy, protože sankce 

nejsou naším cílem. Děkujeme za pochopení. 

 

Plánované akce na rok 2020 
Oprava obecních cest 
Jako každoročně máme i letos v plánu opravit, v závislosti na získaných dotacích, část obecních 

komunikací. Žádáme vás o shovívavost v případě nutných uzávěrek částí opravovaných cest.  

Informace o krátkodobých uzavírkách budou včas vyvěšeny na plakátech. 

 

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Černavě 
Připravili jsme projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci na přestavbu hasičské 

zbrojnice v Černavě na zázemí pro obecní techniku. Bohužel objekt nebyl Ministerstvem pro 

místní rozvoj uznán jako brownfield, proto rekonstrukce bude prováděna etapově podle 

dostupnosti prostředků. 

 

Hřiště Rájec 
Plánujeme dokončení úprav hřiště v Rájci. 

 

Stání pro kontejnery v Rájci 
Narůstající počet kontejnerů u trafostanice v Rájci bude řešen rozšířeným stáním a úpravou 

okolí. 

 

Výsadba stromořadí 
Na místě smrkové aleje je v plánu letos vysadit nové stromořadí. V případě nepříznivých 

podmínek (zákaz společných akcí z důvodu epidemie, mrazivé počasí apod.) se akce přesune na 

podzim nebo příští rok. 

 

Slovo na závěr 
V této nelehké době, kdy je nežádoucí se zdržovat ve větších kolektivech a hlavním zdrojem 

informací nejsou sousedské klípky, ale média, vám přejeme pevné zdraví, brzké období bez 

roušek a virů a pak prosluněné léto s dostatkem vláhy a energie. 

Užívejte a nalézejte radosti všedních dnů a stanou se svátečními. 

 

                                                                                                    Vaši zastupitelé 

 

V Černavě, březen 2020 

 

Autorka textů: Mgr. Milena Částková 

Autorka fotografií: Živa Lípová, Zuzana Šťastná 


