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Vážení spoluob čané,  
 
s příchodem máje a odletem čarodějnic, přichází i náš občasník, aby Vás seznámil s novými 
informacemi a událostmi, které se týkají naší obce. 
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Ohlédnutí za zimou 
 
Letošní zima dala zabrat především silničářům a svými následky zasáhne do rozpočtů mnoha 
obcí. V našem okolí je nejvíc problémů se silnicí od Tatrovic do Černavy. Proto jsme oslovili 
SÚS Karlovarského kraje a bylo nám sděleno, že tento úsek bude po ukončení výběrového 
řízení opraven. V rozpočtu naší obce na letošní rok, jako v předešlých letech, počítáme 
s opravami místních komunikací. Čekáme jen na schválení podané žádosti o dotace, podle níž 
bude určeno, které úseky se opraví letos. 
 
 

Poděkování 
 
U nás se osvědčila při zimní údržbě firma pana Martina Kováče, kterému touto cestou 
děkujeme za včasné a důsledné protahování a to i jménem občanů, kteří provádění zimní 
údržby chválili.  
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Společenská kronika 

Smutná kronika 
 
V lednu 2011 zemřela paní Marie Šťastná ve věku nedožitých 89 let. Čest její památce. 

Oslavenci 
 
Od začátku roku 2011 oslavili svá kulatá životní jubilea naši spoluobčané:  
60 let Josef Karas, Eliška Kůtová, Alena Kainarová,  
65 let Alena Zázvorková, Bohumil Hlaváč, Juraj Fillo 
70 let MUDr. Jan Beníšek 
75 let Jan Bartoš, Zdeněk Pavlovec,  
81 let Anna Jetenská 
82 let František Pomije 
Dodatečně přejeme všem pevné zdraví a veselou mysl. 
 

Diamantová svatba 
 
60 let společného života oslavili manželé Irma a František Pomijovi 
z Kobelce. Přejeme jim, aby spolu se svojí úžasnou soudržnou rodinou 
prožívali další roky ve zdraví a radosti.  
Jejich vzájemná láska, úcta a tolerance by měly být nakažlivé. 
  
 

Slušelo jim to před lety a sluší jim to i dnes! 
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Významné výro čí 
 
 
Obzvlášť významné a úctyhodné výročí svého narození slaví letos v květnu 
paní Leopoldina Kainarová. K jejím 90. narozeninám přejeme prožití 
malých radostí každý všední den a lásku a vlídnost v kruhu rodinném. 
 
 
 

Zanedlouho oslaví svá jubilea také: 
60 let Věra Křížová, Václav Průša 
75 let Václav Pelikán, Matilda Siehrová 
80 let Anna Prášilová 
84 let Anna Mandousová 
Všem přejeme pevné zdraví a veselou mysl. 
 
Od posledního vítání občánků v září 2010 jsme se rozrostli o tři děvčátka a to, Elišku 
Zívalovou, Ivetku Vrzalovou a Simonku Fyrbasovu 
Ať se jim mezi námi líbí a vyrůstají ve zdraví a láskyplném prostředí. 

Informace z obce 

Demografické údaje naší obce 
Předkládáme Vám grafy s přesnými údaji o počtu, věku a pohlaví našich obyvatel, váha 
se naštěstí neudává. 
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Výše uvedené údaje byly vybrány z informačního systému Obecního úřadu v Černavě a jsou 
platné k 31.3.2011.  

Volné pobíhání ps ů 
 

Vzhledem k tomu, že se stále vyskytuje tento nešvar, který se stává nebezpečným pro naše 
obyvatele, navrhuje Obecní zastupitelstvo novou Obecně závaznou vyhlášku (OZV) týkající 
se této problematiky. Předkládáme Vám tento návrh a věříme, že si budete vědomi 
odpovědnosti za svého psa. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
č.1/2011, 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps ů na veřejném 
prostranství v obci 

 
Zastupitelstvo obce Černava se na svém zasedání ze dne …......................, usnesení č.….................... 
usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) 
zákona č.128/2000., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 

Čl. 1 
Pravidla pro pohyb ps ů na ve řejném prostranství 

1. Na veřejných prostranstvích v zastavěné části území obce, vyznačených na mapce v příloze této 
OZV, se volné pobíhání psů zakazuje. Chovatel je povinen mít psa po celou dobu jeho pobytu 
na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou na vodítku a vést jej tak, aby nedocházelo 
ke střetu s jinou osobou nebo zvířetem. Pokud je pes bez vodítka, měl by mít alespoň náhubek 
(košík). 
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2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na držitele, jejichž pes má slepecký výcvik a plní 
povinnosti, ke kterým je vycvičen (tzv. asistenční pes), na příslušníky Policie ČR, kteří používají 
psy při výkonu služby. 

 
3.  Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející 

osoba. 
 
4.  Pokud držitel psa poruší ustanovení, uvedená v bodě 1., vystavuje se tím sankcím dle § 47 

zákona č. 220/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena jeho 
povinnost k náhradě případných škod dle § 415 a § 420 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 2 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne …............................... / patnáctým dnem 
po vyhlášení této OZV. 
 

UPOMÍNKA 
 
Žádáme ty občany i chataře, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadu (ještě cca 90 
poplatníků), aby tak učinili bez prodlení, neboť dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 
o místním poplatku za odvoz komunálního odpadu jim dle níže uvedené citace hrozí sankce. 
 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný ve dvou s tejných 
splátkách, vždy nejpozd ěji do 31.3. a do 30.9. p říslušného kalendá řního roku .  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 7 
Navýšení poplatku   

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad 
poplatek platebním výměrem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část t ěchto poplatk ů může obecní 
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je p říslušenstvím poplatku. 

 

Doufáme, že k prodlení plateb došlo pouze nedopatřením a že tato výzva bude stačit 
k urychlené nápravě. Samozřejmě je nutné uhradit také poplatky za psy a ČOV. 
 

Plánované akce Obecního ú řadu 
 
V současné době čekáme přidělení dotace na tvorbu nového Územního plánu obce, jehož 
první fáze je již dokončena. Další fáze bude započata po schválení dotačního titulu, jehož 
výše je předmětem schvalování. 
 
V měsíci květnu se uskuteční zateplení sálu a výměna oken kulturního domu v Rájci, aby byla 
snížena energetická náročnost vytápění těchto prostor. Akce je financována plně z rozpočtu 
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Obce Černava a provádí ji firma 3xN spol. s r.o. Karlovy Vary. Cena této akce je přibližně 
320.000,- Kč. Žádáme občany, aby se shovívavostí a trpělivostí přestáli případné potíže 
vzniklé při práci stavební firmy. 
 
Letošní záměr opravit co největší plochu obecních komunikací je rovněž závislý na přidělené 
dotaci, jejíž výše bude zveřejněna každým dnem.  
 

Poděkování ú častník ům brigády 
 
V sobotu 7.5. jsme uspořádali jarní brigádu se zaměřením na úklid obce. Sraz byl v Černavě 
u Obecního úřadu a v Rájci u bývalého obchodu. Sešlo se téměř 30 účastníků. Brigádníci 
posbírali odpadky, uklidili prostranství kolem nádob na tříděný odpad, uklidili prostor kolem 
obecního úřadu a shrabali hřiště v Rájci. Na závěr si všichni za odměnu pochutnali na buřtech 
opečených na ohni před hospodou v Rájci. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme. 
 

Kultura, sport a spole čenské d ění v obci 

2. ples pod kaštany 
 

2.  ples Pod kaštany, pořádaný 
občanským sdružením „Odbory 
naruby“, se stává důstojnou 
společenskou tradicí naší obce. 
Vstupenky byly prodávány opět 
formou předprodeje a není divu, že o 
ně byl veliký zájem. Kvalitní 
organizace, dobrá kapela a bohatá 
tombola byly předzvěstí dobré 
zábavy. K tanci a poslechu hrála 
ověřená kapela Ještěřice. Zatančit 

nám mimo sálu plného účastníků 
v krásných večerních róbách přišli i 
vicemistři ČR v latinskoamerických 
tancích Jan Onak a Klára Hosová, 
kteří předvedli hned dva tance ve 
dvou samostatných vstupech. 
Bohatá tombola byla korunována 
půlnoční dražbou, ve které bylo 
draženo divoké prase a obložené 
mísy. Věříme, že ti, kteří se plesu 
zúčastnili, si nenechají ujít i třetí 
ples, který má již své pevně 

stanovené datum na 21.1.2012. Všichni jste srdečně zváni. Pozvěte i své známé 
a nezapomeňte si včas zajistit vstupenky! 
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Maškarní pro d ěti a dosp ělé 
11. březen byl ve znamení reje 
masek. V odpoledních hodinách 
připravilo občanské sdružení Odbory 
naruby maškarní pro děti. Účast byla 
hojná a co víc, i někteří rodiče přišli 
v maskách, aby podpořili své 
ratolesti. Zábavní odpoledne pro děti 
zahájili dva šášové, kteří provázeli 
celým dnem a vlastně i večerem pro 
dospělé. První na pořadu byla 
pohádka O zlobivém pejskovi, 
kterou sehrálo Divadlo z bedny. 
Dětem se toto představení moc 
líbilo, protože bylo interaktivní a děti 
si zazpívaly písničky a zahrály si 
přímo s protagonisty divadla.  
Odpoledne poté pokračovalo pásmem písniček a her. Děti si mohly odzkoušet modelování 

balónků, podbíhaly točící se lano, 
přetahovaly se a zkoušely různé 
další dovednosti. Soutěžícím byly 
rozdány hodnotné ceny jednak za 
jednotlivé soutěže, ale také za jejich 
masky. Některým dětem se 
odpoledne líbilo natolik, že ani 
nechtěly domů. 
Večerní maškarní pro dospělé bylo 
inspirováno říší hmyzu a broučků. 
Pořádáním této akce se úspěšně 
zhostili opět členové Odborů naruby. 
K tanci a poslechu hrála skupina 
„René, Rudolf a Pepa“ z Kraslic pod 
vedením Františka Stůje. V průběhu 
večera proběhlo předtančení 
hudební skupiny Rytmus z Chodova, 

která předvedla skupinový tanec a jejich sólista zdárně imitoval Michaela Jacksona. Tombola 
byla opět bohatá, jenom je veliká škoda, že masek přišlo málo.  

 

Pálení čarodějnic 
 

Duben - tradiční pálení čarodějnic, 
kterému sice letos moc nepřálo 
počasí, ale oheň ani dobrou náladu 
a chuť si zaskotačit déšť neuhasil. 
Na Filipo – Jakubskou noc se slétly 
čarodějnice ze širokého i dalekého 
okolí. V čarodějnickém reji 
poletovaly a tančily čarodějnice 
všech věkových kategorií. Již 
tradičně byla připravena obrovská 
vatra, na které po zapálení shořela i 
pověstná čarodějnice. Poté se na 
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ohni opékaly buřty, pivo teklo proudem, byly připraveny i klobásy na grilu. K tanci a poslechu 
hrála kapela Ještěřice, takže 
dobré náladě nemělo co 
bránit. Co víc si vlastně ještě  
přát?  A přece - v opraveném 
sále kulturního domu čekaly 
na hosty jako překvapení 
nové stoly a židle, které Obec 
zakoupila ze svého rozpočtu 
v celkové ceně 75.000,- Kč. 
Doufáme, že nám toto nové 
vybavení bude dlouho 
a spolehlivě sloužit a že 
přispěje ke zdárnému 
průběhu všech akcí 
pořádaných v kulturním 
domě. 
 

 

Přehled plánovaných spole čenských akcí do konce roku  
 
Na příští období jsou připravovány následující akce: 
 

 28.05.2011  Kácení máje 
 04.06.2011 Dětský den 
 23.07.2011 Anenská zábava 
 03.09.2011 Fotbalový turnaj o pohár starosty 
    Pyžamová zábava 
 01.10.2011 Pouštění draků pro děti i dospělé 
    Světýlková zábava 
    Martinská světýlka 
 03.12.2011 Mikulášská pro děti i dospělé 
 24.12.2011 Zpívání u zvonice 
    Turnaj ve stolním tenise 
    Sousedské posezení 

 
Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí.  
 

Výzva pro hrá če fotbalu 
 
Vyzýváme zájemce o účast na Fotbalovém turnaji o pohár starosty obce Černava, aby 
se hlásili do konce června na OÚ v Černavě. Termín byl posunut na 3.9. 2011 tak, aby 
nekolidoval s dovolenými. 
 
 
         
V Černavě a v květnu 2011 
  
 Vaši zastupitelé 
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