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Vážení spoluob čané! 
zdravíme Vás opět, tentokrát po přestálém žhavém létě, v očekávání slíbeného vlídného 
podzimu a mírné zimy. Jako pokaždé Vás chceme informovat o událostech, které se v naší 
obci odehrály a které, hlavně pro Vás, připravujeme. 
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Společenská kronika 

Jubilanti 
  

V druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:  
60 let 
Bohumila Fyrbasová, Jana Zálešáková, Přemysl Bořuta 
65 let 
Vladimír Matoušek, Otakar Rinda 
81 let 
Miroslava Kotenová, Oldřich Zálešák 
83 let  
Irma Pomijová 
85 let  
Jaroslava Zálešáková 
86 let  
Bedřiška Karasová 
88 let 
Anna Mandousová 
92 let 
Eduard Hrdlička 
 
Všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých. 

Smutné zprávy 
  

Zarmouceni jsme se dověděli, že zemřela v Chodově naše dlouholetá obyvatelka, paní Anna 
Jetenská a s těžkou nemocí že dobojoval pan František Ullmann. 
 
Čest jejich památce. 
 

Narození 
 

Musíme konstatovat, že zatím se nezvyšuje množství kočárků křižujících cesty 
v naší obci, ale podle dobře ověřených zpráv z utajených zdrojů můžeme doufat, 
že se situace zlepší a zase u nás proběhne vítání občánků, které nám tak jde. 
Letos zatím posílili naše řady svým synem Jonášem rodiče Lucie Hladká 
a Pavel Půža. Gratulujeme a malému Jonáškovi přejeme 
šťastný a dlouhý život.  

V neposlední řadě bychom rádi touto cestou přivítali, ač není přímo 
obyvatelem naší obce, malého Matěje, který se narodil našim hospodským – 
Petře Pelesné a Janu Žejdlovi. I jemu přejeme šťastný a dlouhý život. 
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Mýty a legendy okolo nás 

Vznik rybníku u č.p. 88 Černava „Kar čák“ 
 
V roce 1972 byla vyhlášena celostátní akce na budování požárních nádrží v „Akci Z“. 
Nevěděli jsme kam tuto nádrž umístit. Jednou v letní podvečer jsem šel s panem Rudolfem 
Mörtlem a ten jako zdejší rodák mě vypravoval, že když mu bylo šest let, tedy před 70 lety, 
místní sedlák tu zavážel močálovitý rybník, protože tehdy byla móda dělat a rekultivovat 
louky.  
 
Muselo to tedy být někdy okolo roku 1900 až 1902. Dále mě vypravoval, že tato místa pod 
č.p. 109, u domu Kainarových k dnešní nádrži se nazývala „mrtvé pole“, neboť po 30-ti leté 
válce v v roce 1620 – 1648 se zde pohřbívalo a toto místo sloužilo jako hřbitov po morových 
ranách. 
 
Časem zanikl a místo bylo využíváno jako mokrá louka a rybník. Pravdou je, že když tu byl 
před 70 lety rybník, může tu být i teď, a tak v roce 1973 jsem místo se Zdeňkěm Pavlovcem 
vyměřil a vyznačil, byl objednán buldozer z kombinátu Vřesová s řidičem Mírou Vaidišem 
a od čtvrtka do neděle byla díra hotová, mistrně vysvahovaná a pak nastalo zhotovení 
požeráku, který zhotovil původně z fošen pan Jan Karčák, uložení kamenů na návodní hráz, 
drobné úpravy v Akci Z, kde část práce byla prováděna zdarma a část odbornější 
za 10 Kč/hod. Do roka bylo hotovo a celková částka byla 50 – 60 tis. Kč včetně materiálu. 
Stavba byla vedena jako „Požární nádrž“, ale plavat se v ní naučila celá generace dnešních 
padesátníků, i mladších, a co maminek k ní s dětmi chodilo! 
 
Dnes je obcí pronajata a slouží jako chovný rybník. Má 65 m délky a 55 m šířky, tj. 36 arů 
a při průměrné hloubce 1,40 m obsahuje 5 040 m3 vody, tj. 5 040 000 litrů. Jeho maximální 
hloubka je 3,50 m. Má vlastní pramen a přítok z louky nad cestou. 
 
Ještě v roce 1973 a 1974 byly vybudovány stejným způsobem „Požární nádrže“ v Černavě 
u chalupy pana Štěpána u č.p. 8EC pana Bohumila Veselého a u č.p. 71 pana Fyrbase. 
 
 
 

 Václav Pelikán 
 obecní kronikář 
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Co se událo od posledního vydání Černavanu 
 

Velikono ční výstava 
 

V neděli 5.dubna se v prostorách našeho muzea 
uskutečnila tradiční již 3. Velikonoční výstava, na které 
prezentovaly své šikovné ruce paní Zuzana Šťastná 
s veselými háčkovanými hračkami a paní Alena Virágová 
s pletenými košíky a dekoracemi.  
Součástí výstavy byly i soutěže ve výzdobě kraslic, pletení 
pomlázky a pečení velikonočního beránka.  

Chceme 
poděkovat 

všem, kteří 
věnovali 

svůj čas a 
práci, 

háčkovali, 
pletli, 

zdobili a 
pekli, aby 

sdíleli se svými bližními hezké sváteční 
chvíle a potěšili tím je i sebe.  
 
 

Jarní brigáda 
 

18. dubna proběhla tradičně slušně 
obsazená jarní brigáda, kdy se uklízela 
především veřejná prostranství kolem 
obecního úřadu, pohostinství a hřiště 

v Rájci. 
Všem, kteří projevili sounáležitost 
s ostatními a přiložili ruku k dílu, patří 
upřímný dík a buřtík. 
Rádi do svých řad přibereme další 
zájemce.  
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Pálení čarodějnic 
 

30. dubna se do 
Rájce opět slétly 
čarodějnice i z 
dalekého okolí a 
ve svých rejích 

riskovaly 
neblahý konec 
na hranici. Je s 
podivem, jak se 
tady těmto 

padlým 
ženštinám daří a 
jaká je tu líheň 
pro jejich 
následovnice. Do 
časných ranních 
hodin pak 
křepčily ve 
svých tanečních 
rejích s těmi 
nejodvážnějšími 
muži na sále 
v Rájci. 

 
 

Muzeum – zahájení sezóny 
 

V sobotu 2. května byla slavnostně 
otevřena další sezóna muzea v Rájci.  
Staré rodinné fotografie na výstavu 
zapůjčily rodina Jiřího Merhauta 
a Bedřicha Surého a bohužel již zesnulá 
paní Anna Novotná.  
K oživení výstavy přispěly také paní Anna 
Filipcziková, která zaučovala především 

děti ve zdobení perníčků a paní Dagmar 
Šimková, která na místě předváděla 
výrobu šperků z korálků. 
Všichni přítomní byli přivítáni chlebem 
a solí (vylepšili jsme to sádlem 
a škvarkami) a mlsálkové nepohrdli 
sladkými koláčky. Na sále KD pak 
pokračovala zábava s country hudbou. 
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Kácení máje 
Poslední květnovou sobotu jsme se sešli před 
hospodou v Rájci, abychom pokáceli májku. 
Tentokráte mladé taneční páry nahradili 
ti nejmenší, kteří v kruhu tancovali 
pod májkou.  

Poprvé jsme mohli shlédnout ozvučenou 
scénku, kterou bravurně předvedli pánové 
František Puki a Karel Částka. Jejich herecký 
talent umocnily skvělé kostýmy, všechny nás 
to velice pobavilo. 
 

Dětský den 
Na 6. června Odbory naruby opět 
připravily Dětský den. Na hřišti v Rájci 
soutěžily děti o místní měnu, kterou pak 

směnily za vytoužené hračky a jiné ceny.  
Jejich dospělý doprovod, především 
tatínkové se občerstvovali u stánku a je 
otázkou, kdo koho vedl domů.  

Petr Rojík: Neklidné podzemí Sokolovska a Chebska 
 

12. června jsme už podruhé měli možnost ponořit se do 
erudovaného výkladu geologa Petra Rojíka, který si pro nás 
tentokrát připravil opět velmi zajímavou přednášku o 
vulkanické činnosti v našem kraji. Kdo nepřišel neví, že je stále 
na co čekat! 
Sympatie jsou zřejmě vzájemné, takže nám pan Rojík přislíbil, 
že se vrátí a s ním přijde další zajímavé téma.  
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Cyklovýlet 
Přes ne zrovna vydařené počasí se sešla téměř dvacítka cyklistů nejrůznějšího věku a společně 
se vydali na cesty po okolí. Start byl v deset hodin z malého hřiště v Rájci, kam je přišlo 
povzbudit několik pěších diváků. Trasy si rozdělili dle náročnosti a svých vlastních 
schopností. Domů dojeli všichni bez ztráty desítky a plni dojmů ze sportovního zážitku. 
Alespoň že nepršelo. 

 

Slunovrat 
 

A je tady sobota 20.června, zima jako 
v Rusku, oheň plápolá a my se chystáme 
přivítat letní slunovrat. Nechce se věřit, že 
nějaké léto bude, ale přesto pějeme z plných 
plic, struny mrznou, ruce taky. 
Ale magická síla slunovratu nakonec léto, 
i když se zpožděním, přivede. Bude žhavé, 
rekordní a suché, ale to víme až dnes.  
 
 
 

Bodyzorbing – fotbal v koulích 
 

V magické datum 8.8.2015 bylo možno 
se zúčastnit netradičního fotbalového 
turnaje v body zorbingu. Princip hry 
spočívá v tom, že si  hráči na sebe 
navléknou ochranný oděv v podobě 
nafouknuté koule o průměru 1,5 metru 
a poté se vrhnou do kontaktní hry, která 
se, paradoxně, stává hrou bezkontaktní. 
Bylo postaveno několik družstev 
z místních i přespolních. 
Tuto akci pod názvem „Míšovo koule“ 
uspořádala Jana Bujárková – Zrzavecká, 

za což jí velice děkujeme.  
Jsme rádi, že i budoucí obyvatelé se zapojují do místního kulturního a sportovního dění.  
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Fotbal o pohár starosty obce 
První zářijovou sobotu jsme zasvětili 
fotbalu. Turnaj O pohár starosty Černavy 
začal tradičně se zpožděním, protože 
fotbalové týmy se trousily nesměle a 
pomalu. Nakonec dorazila mužstva Kasína 
a Žáby z Nejdku a Nové Role (šachty). 
Chybějící místní borce zahanbili naši kluci 
a holky, kteří hráli aspoň čestný zápas. 
Pohár si opět odvezli fotbalisti z Nové 
Role, ale protože je trvale putovní, musí ho 
za rok navalit zpátky. Druhé skončilo 

družstvo Žáby a třetí Kasína. Role 
fotbalového rozhodčího se statečně ujal 
Franta Puki se svou endoprotézou. Nikdo 
nebyl lynčován a vzhledem k tomu, že 
úrazy nebyly pojištěny, všichni přežili. 
Dále jako vždy Black čepoval, aparaturu 
zajišťoval Petr Steinmüller a večer do 
setmění a deště hrála country banda Petra 
Lončíka.  

 

Vítání podzimu 
A je tady pátek 18. září, přes nepříznivou předpověď příznivé počasí a my se zase 
chystáme vítat tentokrát podzim. Jsme prostě vítací typy. U hospody v Rájci se sešli 
vyznavači ohňů a tajemna, aby za doprovodu kytar, ukulele a jiných 
neidentifikovatelných nástrojů lákali rozechvěním svých hlasivek (u některých lze 
mluvit i o zpěvu) čas nadcházejícího a doufejme vlídného podzimu. Než nás zima vyžene, 
pějeme z plných hrdel u vědomí, že to děláme i pro Vás. Prostě aby rostly houby, nehnily 
brambory, nepadaly jablka, kvasily okurky a švestky atd.  
  

Rájecká drakiáda 
 Krásné počasí a naprosté bezvětří provázelo letošní drakiádu. Není 
větším uměním naplánovat pouštění draků na den, kdy se nehne ani 
list! Členové spolku ODBORY NARUBY by vám s tímto 
problémem mohli na základě svých osobních zkušeností odborně 
poradit.  
Pokusili jsme se tedy donutit i balóny štěstí, aby se vznesly 
k nebesům, ale pro některé to byl nadlidský úkol – viz foto. 
Děti ale nakreslily spoustu krásných tématických obrázků, které 
Vám rádi ukážeme na nejbližší adventní výstavě. Ta se bude konat 
dle plánu v našem vesnickém muzeu v Rájci. Sledujte, prosím, 
plakáty na vývěsních místech Obce Černava nebo sledujte webové 
stránky www.oucernava.cz. 
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10. výro čí hospodských 
O víkendu dne 10.10.2015 postavili 
hospodští Jan „Black“ Žejdl se svou 
družkou Petrou Pelesnou sud piva na to, 
že jsou již desátým rokem v rájecké 
hospodě váženými výčepními. Nejenže 
točili pivo zdarma, ale připravili i velice 
chutné pohoštění ve formě grilovaného 
masa.  
O zábavu venku se postaral Petr 
Steinmüller ve spolupráci s Jožkou 
Leškem, který dodal tu nejdůležitější 
techniku.  
Ve výčepu zahrál na harmoniku Karel 
„Božský Kája“ Rozkot. Všichni přítomní se velice době bavili. Kdo nepřišel, zaváhal. 
Děkujeme touto cestou „skoro“ manželům „Blackovým“ za dekádu provozování hospody a 
pevně doufáme, že když už se jim zde narodil syn Matěj, že zde zapustí své kořeny. 
 
 

Přehled plánovaných akcí na zbytek roku 2015 
 

30. října 18:00 hodin Dýňové posvícení u zvonice – soutěž o variaci na dýně 
31. října 14:00 hodin Den otevřených dveří Domu seniorů v Černavě (do 18:00 hodin) 
13. listopadu 17:00 hodin Lampiónový průvod z Černavy  
29. listopadu 16:00 hodin Adventní výstava v muzeu 
05. prosince 17:00 hodin Mikulášská pro děti 
24. prosince 22:00 hodin Zpívání u zvonice 
27. prosince 10:00 hodin Turnaj ve stolním tenise – kulturní dům v Rájci 
27. prosince 18:00 hodin Sousedské posezení s hudbou – kulturní dům v Rájci 

 
13. února 19:30hodin 7. Ples pod kaštany 
Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí. 

Informace z obce 

 Zpráva o probíhající rekonstrukci domu pro seniory  v Černavě 
 S radostí a úlevou Vám oznamujeme, že 
rekonstrukce bývalé školy, kterou jsme 
získali bezúplatným převodem od 
Karlovarského kraje, dospěla do konečné 
fáze a můžeme ještě v letošním roce 
nabídnout celkem 8 malometrážních bytů 
k užívání.  
V současné době jsou zaregistrovány 
žádosti 4 osob, které mají o ubytování 
zájem. 
Pokud nebude kapacita domu naplněna 
místními seniory, nabídneme tyto velmi 



ročník 2015 číslo 2  ČERNAVAN 

 

  - 11 - 

atraktivní prostory dalším zájemcům. 
Věříme, že po otevření a hlavně po prohlídce rekonstruované budovy v Černavě, 
se zájem uchazečů o bydlení zde zvýší.  

Pozvánka na den otev řených dve ří domu pro seniory v Černavě 
Vážení spoluobčané, 
zveme Vás v sobotu dne 31.10.2015 od 14:00 do 16:00 hodin na den  otevřených dveří 
zrekonstruovaného domu pro seniory v Černavě. 
        Vaši zastupitelé 

 Upozorn ění před zimou  

  

Ačkoliv pranostiky a cibule nevěští krutou zimu, musíme počítat i s variantami, které jim 
nedají za pravdu. V případě náhlého přívalu sněhu na našich komunikacích berte prosím 
v úvahu možnosti nasazení techniky, kterou jsme jako každoročně nasmlouvali. Kdyby 
kalamitní stav trval déle, využívejte k parkování odstavná parkoviště v obci – u hřiště a 
pohostinství v Rájci, v Černavě pak u obecního úřadu. Děkujeme za pochopení. 
 

Předprodej lístk ů na 7. Ples pod kaštany 
 Vzhledem k velkému zájmu o ples, který již každoročně pořádá spolek 
ODBORY NARUBY, bude předprodej zahájen 23.11.2014, Předprodej zajišťuje Zuzana 
Šťastná, tel. 603 564 281, kapacita je omezena, tak neváhejte. Cena lístku je stejná jako 
v minulém roce, a to 145,- Kč. 
  

Slovo na záv ěr 
 Vzhledem k tomu, že konec roku 2015 se nezadržitelně a čím dál rychleji blíží, chceme 
Vám popřát v novém roce pevné zdraví, sílu překonávat nástrahy a schopnost radovat 
se ze zdánlivých maličkostí.  
A nezapomeňte, že vše, co připravujeme, je určeno především Vám, tak si to nenechte 
ujít.  
 
V Černavě, říjen 2015 Vaši zastupitelé 
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