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Vážení spoluobčané,



zdravíme Vás s blížícím se létem a doufáme, že potrvá déle, než nám předpovědi vyhrožují.

Informace o chystaných opravách
Během letních měsíců budou, za finanční účasti Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
opravovány obecní komunikace. Žádáme Vás o shovívavost, protože pohyb větších 
stavebních strojů  zřejmě dočasně znepříjemní provoz v obci.

Chvályhodné aktivity
Občanské sdružení pro Radost věnuje obci finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč,
který je určen na úpravy interiéru KD v Rájci. Za všechny občany děkujeme.

Společenská rubrika
Ve věku nedožitých 70ti let zemřel náš spoluobčan Jaroslav Andraschko, se kterým jsme se 
naposled rozloučili v pátek 6.6.2008. Zarmoucené rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Oslavenci
V uplynulém čtvrtletí oslavili významná životní jubilea naši spoluobčané
Leopoldina Kainarová, Rudolf Häuser a Marie Šťastná. 
Všem přejeme pevné zdraví a mnoho dalších oslav s jejich blízkými.

Svatební vyzvánění
Po dlouhé době se u nás jeden odvážný mladý pár rozhodl dobrovolně ukončit svobodný stav 
a uzavřít manželství. Stalo se to 7.6.2008 a všem to oznámili zvoněním na zvonici. Založili 
tak možná novou tradici a  inspirovali další četné svobodné. 
Novomanželům Částkovým přejeme hodně štěstí.

Kulturní a sportovní aktivity



1/ V dubnu proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Všechny přítomné dámy přežily bez úhony 

    a k tanci v jejich rejích je doprovázela skupina Fryzůr.

2/ Další tradiční veselicí bylo Kácení máje, které rovněž přestáli všichni přítomní bez vážných
    následků, dokonce i místní "národní umělci", kteří náročnou dramatickou scénu ztvárnili!
   Obecní úřad jako pořadatel děkuje všem, kteří se na realizačních pracích spojených
    s přípravou Kácení máje podíleli.

Dobrovolní divadelníci:                                     Dobrovolní tanečníci:
Průša L., Žiška T., Ondič K., Bréda T.              Fučila L.-Žižková M., Průša J.-Hoznauerová L
                                                                           Šimek S.-Trappová S.,  Šmíd L.- Šimková D.



3/ 7.6.2008 si děti, v rámci oslav Dne dětí, barevně vyzdobily místní zastávky a odpoledne
    pro ně připravilo OS  pro Radost zábavný program na fotbalovém hřišti v Černavě.                                                                                         
               

                             
                                                                                                                     
4/ 14.4.2008 proběhl v Černavě  2. ročník fotbalového turnaje, který pořádali hospodští
     z Rájce. Zúčastnilo se jej 7 týmů a zvítězilo družstvo Tipsportu z Nejdku. Gratulujeme!

Seznam společenských akcí na 3. čtvrtletí 2008
Měsíc konání název akce

Srpen Tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava
Září Vítání občánků
Září Václavská pyžamová zábava

Srdečně Vás zveme !
Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny 
z dotačních či sponzorských příspěvků. 
Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena.

Prázdninové užívání
 Přejeme všem krásné léto plné slunce a pohody, bez úrazů, klíšťat a salmonely....                                                                   
                                                                                                                                                                                   
Černava 23.6.2008                                                                      



                                                                                                           Vaši zastupitelé

" Za Kubíka Š. - Potřebná věc a velmi důležitá pro ochranu našich dětí, vnoučat...  "

Bylo zabito další dítě.
Není to tragédie jenom pro mámu a tátu, kamarády, příbuzné.....
Je to tragédie pro všechny.
Je to tragédie v tom, že žijeme ve společnosti postižených lidí, kteří nemají žádné odlišení, 
abychom je identifikovali na první pohled.
Je to tragédie v tom, že tihle postižení lidé jsou nezodpovědní, nechtějí zkusit zvládnou své 
postižení za pomoci lékařů.....
Je to tragédie v tom, že naplňují své postižení naostro, způsobí mnoho bolesti, utrpení.....
Je to tragédie v tom, že jsem proti nim v podstatě bezmocní.
Sama mám 4 děti a nechci ani přemýšlet o tom, co bych dělala, kdyby.....
Můj táta sloužil jako technik u Veřejné bezpečnosti. Bál se o mě a brášku stejně jako se 
všichni normální rodiče bojí o své děti. Vyvinul zvláštní metodu OCHRANY. Pomohla mě, 
když mě obtěžoval divnej pán, snad pomůže i vašim dětem, kdyby to někdy potřebovaly a 
možná pomůžete VY některému dítěti.....
Ochrana tkví v tom, že když se dítě nedokáže ZBAVIT otravujícího dospěláka samo,
MUSÍ oslovit nejbližší CIZÍ paní - dáma se nesmí válet s krabicí vína po chodníku - a to 
takto:" MAMI ! MAMI   AHÓJ ! " - divnej dospělák se zarazí a většinou se snaží zmizet, cizí 
oslovená paní má většinou přehled o počtu dětí a tak se také zarazí a pohlédne na dítě, tím se 
získá pár vteřin, kdy si může dítě říct o pomoc.
Naučte to své děti,  naučte se to vy. Když vás osloví cizí dítě, nechte ho, ať vám sdělí o co jde 
a pak jednejte, volejte 112, 158, volejte a všímejte si okolí, ať pomůžete separovat 
postiženého, aby nemohl šířit hrůzu mezi ostatní lidi. Chráníme tím děti, svoje, cizí, všechny.
Kdybychom tak pomohli jednomu dítěti, bude to správné a o to jde.
Ten "můj" divnej pán dostal 15 let, mě nedostal díky "výcviku" mým tátou, trest dostal za to, 
co provedl nevycvičeným dětem.....

                                                                                               Eva Krausová
                                                                                                    Klatovy


