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 Vážení spoluobčané, 
   v očekávání času adventního a s příchodem prvních sněhových vloček Vám nabízíme 

přehled událostí letošního parného léta, které ovšem ohrozilo zásobování našich spíží 

houbami a kdo si nenasyslil z loňských přehršlí, letos usušil, vlastně neusušil.   

Co nedal les, to bohatě nahradily sady, takže máme kompoty a křížaly a ti obzvlášť  

pilní i něco do sklínky. Krásný barevný podzim přinesl melancholické nálady, ale zpátky 

do reality nás vrhá svět kolem nás. Proto vypněte zprávy, dejte si štrůdlík, vy vyzrálí  

požijte slivovičku, rozsviťte svíčky, čtěte nebo si vyprávějte a nedejte se převálcovat  

blbou náladou, vždyť "..den žádný dvakráte se nenarodí"..  
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Společenská kronika  

Jubilanti  
Ve druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví významná životní 

jubilea:  

Václav Kříž, Anna Hlaváčová, German Maljanovský, Bedřich Surý ml., Petr 

Bauer, Jaroslava Zálešáková, Oldřich Zálešák, Josef Hildebrant a Miloslava 

Kotenová. 

 

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví tělesné i duševní, spokojenost a 

přízeň jejich blízkých. 

 

Smutné zprávy  
Bohužel i tato rubrika došla v letošním roce svého naplnění. Naše řady opustila paní Bedřiška 

Karasová. Čest její památce. 

 

Narození  
  

Malá Štěpánka posílila rodinu Šimků a i my ji vítáme 

mezi nás. Přejeme všem krásný život prožitý v 

bezpečném kruhu rodinném.  

 

 

  

Mýty a legendy okolo nás  

Staré pověsti – jedna z Tatrovic 

     

    Bylo to dávno, jednou nějaký pasák z Chodova pásl své stádo ovcí. 

 Hlídal ale špatně. Když se mu jedna ovečka zatoulala až na vršek Föllerberk (Felderberk), 

 pustil se za ní. Jak tak přelézal balvany, zahlédl pod skalou podivný kvítek, takový,  

 jaký nikde nerostl. Utrhl si ho a zastrčil za klobouček. To ale nevěděl, že je to kvítek  

 kouzelný, který odemyká skály. 

    V tom se ozvala hromová rána, skála se zatřásla a z ní vystoupila krásná bílá paní.  

 Kývla na pasáka, aby šel za ní. Ovčák se nedal dvakrát pobízet. Pro páníčka, tam bylo zlata, 

 stříbra a drahého kamení! Vezmi si, co chceš, řekla ta paní, ale nezapomeň na to nejdražší!  

 Pasáček sundal klobouk se vzácným zeměklíčem, položil ho na zem a začal si tím zlatem plnit  

 kapsy. Už je měl skoro plné, když zaslechl nějaké dunění. 

 Zrovna včas vyběhl ze skály. Ta se s rachotem zavřela a v ní zůstal nejen klobouček,  

 ale i ten zázračný kvítek, který skály otevírá. Ovečka, která již nestačila vyběhnout,  

 zkameněla. Její tělo ční z té skály dodnes. 

    Bílou paní vídalo pak ve skalách u Tatrovic více lidí. Ráda se koupala v potoce, co pění  

 a skáče po kamení. Bylo to ale vždycky jen na Velký pátek. 

 

           

Václav Pelikán, kronikář obce  
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Co se událo od posledního vydání Černavanu  
  

Jarní úklid obce 
K "nejoblíbenějším" akcím roku patří již tradičně snaha o 

zvelebení naší obce, kdy se stabilní část obecní populace 

zmocní zahradního náčiní a uklízí nejen pro sebe, ale i pro 

ostatní. Je třeba pochválit rodiče, kteří vedou své ratolesti k 

podílnictví na obecním pořádku a vysílají 

je, aby se úklidu 

zúčastnili. Letos 

byly rovněž v 

rámci jarní 

brigády opraveny lavice a stoly  

před pohostinstvím v Rájci. Nutno dodat, že díky 

příkladnému přístupu Romana Jetenského,  

který pro obec pracuje, nezbylo na úklidovou brigádu 

tolik prostoru. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří 

poděkování včetně sladké, uzené a tekuté odměny.   

 

Pálení  čarodějnic 
Filipojakubská noc je výzvou pro dámy, které si úklidový nástroj 

pletou s dopravním prostředkem. Riskují přitom kremaci na 

připravených hranicích a přece si nedají říct. Ani letos jedna jejich 

kolegyně nevyvázla a byla před pohostinstvím v Rájci obětována. 

Následné zlomyslné křepčení těch, které hranici unikly, nemělo 

konce.  

 

 

 

 

 

 

 
Prvomájová prezentace alegorických vozidel 
Některé účastnice předešlé noci jen lehce 

přizdobily své zevnějšky a protějšky a vyrazily 

na pečlivě připravených kolorovaných, mnohdy 

továrně neidentifikovatelných přibližovadlech 

do prvomájového loudání. Rychlost je totiž 

stejně jako politická angažovanost kostýmově 

vybavených účastníků nezměřitelná.  

Historií opodstatněné obavy vzbuzuje 

představa, že by se po láskyplné prvomájové 

noci množili!  
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Zahájení sezóny vesnického muzea 
V sobotu 12. května byla opět, tentokrát za 

přispění hudebního doprovodu pana Pánka a jeho 

skupiny, slavnostně otevřena nová sezóna 

vesnického muzea v Rájci. Pro návštěvníky byla 

připravena výstava fotografií Bohumíra 

Kráčmara z pořizovaných selfie při putování 

Římem. Osobitá selfíčka z věčného města zaujala 

svým humorem i intimitou. Výstavní prostory 

doplňovala sbírka původně nedbale hlídaných 

reklamních plechových cedulí zapůjčených 

vášnivým sběratelem Karlem Částkou. Kdo 

by neznal mýdlo Hellada a Cikorku. 

Třešínkou na dortu bylo pak rázovité 

občerstvení, které nikdy nezklame.  

 

 

 

Exkurze č.I a II do štoly Johannes 
Soboty 19. května a 9. června se staly pokračováním v péči 

o prohlubování vzdělání našich občanů v oboru těžby kovů. 

Po loňském Jeronýmu jsme letos vyrazili do štoly Johannes, 

ke které jsme museli paradoxně vyšplhat do kopců. První 

skupina, složená převážně ze dříve narozených účastníků, 

bez ohledu na jejich fyzické a tím ostatních duševní zdraví, 

absolvovala v chladu a temnu prohlídku nedávno 

zpřístupněné štoly. 

Na zpáteční 

cestě našli v sobě 

ještě sílu 

prohlédnout si malé soukromé muzeum minerálů na 

Hřebečné. Druhá skupina, s podstatně mladším 

osazenstvem, to zvládla bez minerálů, ale s 

turistickým výšlapem. Pak společný oběd a honem 

domů.  

Snad zase víme víc o Krušných horách a lidech, kteří 

zde před námi žili a těžce pracovali.  
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Kácení máje 
Konec května býval v Rájci zasvěcen tradičnímu kácení máje, po kterém následovala taneční 

zábava. Minidrama s komickými prvky, které kácení doprovází, patřilo 

rovněž k tradicím 

přeneseným z dob 

německých osadníků. 

Těžko se dnes hledají 

ochotníci pro ztvárnění 

dramatických rolí a 

mnohem hůř tancechtiví 

brusiči parketu. A tak se 

stalo, že tradice 

netradice, májka zkosena byla, děti z ní sladkosti očesaly, ale tanec na 

parketu se nekonal.  

 

 

Blesková povodeň  
Neděle 27. května začala nenápadně jako každá jiná. Odpoledne se zatáhla obloha černými 

mraky, které slibovaly nejdříve toužebně 

očekávanou vláhu, potom ale bleskově přešly 

v bouřku s přívalem vody a krup. Silnice se 

proměnily ve dravé řeky, voda zaplavila 

sklepy i nahoře v Rájci a dole v Černavě 

bydlel starosta několik hodin na ostrově. Čeho 

je moc, toho je příliš. Pak ale celé léto ani 

nekáplo.  

 

 

Cyklovýlet a vítání slunovratu 
 

O měsíc později 23. června byl na ráno 

naplánován cyklovýlet pro skalní nadšence 

silniční cyklistiky a večer měli účastníci 

hromadně přivítat příchod jara. Chladné 

ráno, kdy se sešli 3 cyklisté, z nichž jeden 

oznámil, že je marod, a chladnější večer, 

kdy se nesešel nikdo, odložily tyto akce na 

příští rok.  
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Fotbalový turnaj 
Historicky zlomovou událostí se stal letošní 

tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce 

Černava, který se pro ohlašovanou malou početní 

účast oddílů přemístil z velkého hřiště v Černavě 

na sportoviště v Rájci. Vzhledem k tomu, že se 

nedostavily žádné cizí týmy, museli jsme postavit 

družstva z místních borců. Ráno 25.8. to ale 

nevypadalo, na hřišti v Rájci byli tři – starosta, 

místostarostka a Toika.  

Chyběl i pohár. Každý, kdo šel okolo a měl trenky, musel nastoupit. Hrát turnaj ve dvou týmech 

je málo motivační, proto jsme dali dohromady tři! Pohár jsme dovezli z Nové Role (už ho 

neuvidí!) a bylo milé vědět, že tentokrát zůstane doma. Všechna tři mužstva bojovala mnohdy s 

nasazením cizího zdraví za aktivní účasti endoproteticky vybaveného rozhodčího F.Puki. 

Cílem bylo přežít, pohár zůstal doma a výsledky předkládáme. Všem zúčastněným patří dík. 

 

 

Dětský den 
Téhož dne odpoledne se konaly na stejném hřišti oslavy Dne dětí. Trochu se zpožděním, pravda, 

ale bylo těžké vychytat vhodný termín. Odbory naruby opět připravily pro děti lákavé soutěže a 

výhry. Přestože celé léto kapka nespadla a všichni se strachovali, jak to vedro děti přežijí, udeřilo 

chladno a deštíček taky přišel. Dobroty, buřtíky a hračky ale děti otužily a svůj den si užily. 
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Vítání občánků 
Nečekaný, ale chvályhodný nárůst 

miminek v naší obci byl milým důvodem 

pro jejich slavnostní uvítání do řad 

místních občanů. Poslední vítání v roce 

2016 bylo hrubě genderově nevyvážené.  

Naše populačně odpovědné páry si 

uvědomily společenskou naléhavost tohoto 

faktu, a proto se u nás urodilo tentokráte 

více kluků. Jednou jim za to budoucí 

nevěsty poděkují, my jim děkujeme již dnes. Rovněž z hlediska sociologie je to závažná 

okolnost. Přes značnou míru emancipace je totiž důležité mít na Zemi, tedy i v Černavě, zástupce 

Venuše i Marsu.  

Můžeme se také pochlubit skutečností, že být občanem 

naší malebné vísky je přáním i zástupců více či méně 

vzdálených mimočernavských lokalit. Tato přání byla 

splněna a celkem bylo přivítáno, obdarováno a zapsáno 

12 nových občánků. Dárky pro ně vytvořili Zuzka 

Šťastná a Karel Částka.   

Všem pozvaným dětem chceme popřát pevné zdraví a 

život prožitý v lásce a porozumění, v míru a bez úhony.  

 

 

Sefardské písně 
 

Prostory našeho muzea se ještě týž den večer staly 

svědkem nebývale krásných chvil. Když pohasla 

světla, ozvaly se první tóny dojemných a 

podmanivých písní španělských židů, které 

neuvěřitelným, dech beroucím způsobem předávali 

jako dávné poselství členové hudební skupiny DaD 

kvintet. Všichni poslouchali, nedýchali a všemi 

póry vstřebávali tu magickou atmosféru a sílu 

neopakovatelného společně prožitého okamžiku. 

 

 

Vítání podzimu 
V pátek 21.září se tentokrát pro očekávanou 

nepřízeň počasí sešlo ve stodole několik příznivců 

kolektivního zpěvu a zábavy, aby v duchu dávných 

rituálů svým zpěvem ne odradili, ale přivítali 

podzimní čas. Oheň praskal v kamnech, ohňová 

voda, kytary a vyprávěné příběhy umocňovaly 

kouzlo noci a podzim přišel. 
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Rájecká drakiáda 
Kdybyste si chtěli naplánovat bezvětrný 

víkend, zjistěte si, na kdy plánují Odbory 

naruby soutěž v pouštění draků. Tahle 

meteorologická informace vás nikdy 

nezklame. Ale nedejte se odradit, stejně jako 

další nadšenci, kterým 6. října nechyběla 

odvaha ani odhodlání a šli do toho. 

Ono to nakonec vždycky někomu vyletí. 

 

 

 

Dýňování 
V sobotu 27. října se sešli u zvonice v Rájci 

pěstitelé nebo nákupčí obřích oranžových plodů, 

které se jim podařilo znetvořit dle vlastní či cizí 

fantazie. Tentokrát zřejmě suchem způsobenou 

nižší úrodou se sešlo pouze 15 kusů vystavených 

a soutěžících dýní. Celá třetina z nich byla dílem 

příslušníků jedné rozrostlé místní rodiny, takže i 

přes demokratický výběr vyhráli, co se dalo. 

Sladká odměna, starostovic dýňová polévka a 

dýňová buchta Hanky Hladké neminula žádného 

účastníka.  

 

 

Lampionový průvod 
 

 

9.11., v předvečer svátku sv. Martina, se sešli 

malí světlonoši na náměstí v Černavě a vyšli, 

někteří se vezli v kočárku, na světýlkovou 

výpravu lesem k rájecké zvonici. Zlaťáky od 

Martina a kouzelné zvonění přišly hned, sníh 

dorazil až za deset dní. 
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Pozvánka na plánované akce 
 

2.12.2018 16:00  Adventní výstava v muzeu  

           17:00  Adventní koncert v KD Rájec 

1.12.2018 17:00  Mikulášská pro děti 

24.12.2018 22:00  Zpívání u zvonice 

28.12.2018 10:00  Turnaj ve stolním tenise 

         18:00  Sousedské posezení 

19.1.2019   9.společenský ples 

 

Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí nebo případné změny. 

 

 

Výsledky komunálních voleb v naší obci 
Ve dnech 5. a 6. října proběhly komunální volby do obecních a městských zastupitelstev,  

ve kterých bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo: 

Lenka Bauerová, Milena Částková, Josef Krouza, Jana Průšová, Zuzana Šťastná, Edwin Trapp  

a Vladimír Zálešák. 

Na prvním zasedání 29.10. proběhla volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. 

Starostou byl zvolen Ing.Josef Krouza, místostarostkou Mgr. Milena Částková, předsedou  

kontrolního výboru Vladimír Zálešák, jeho členy Edwin Trapp a Lenka Bauerová, předsedkyní 

finančního výboru Zuzana Šťastná a jeho členkami Jana Průšová a Monika Kratochvílová. 

 

Kontakt na revize kotlů 
Vzhledem k povinným revizím kotlů a mnohým dotazům směrovaných na obecní úřad, Vám 

nabízíme kontakty na odborně způsobilé osoby, které shromažďuje Hospodářská komora ČR 

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-

provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx  ve spolupráci s Asociací podniků topenářské techniky a 

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx
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zveřejňuje je na stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Na této adrese zadáte kraj a 

pak typ kotle. 

 

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

je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu : 2600703737/2010 nebo hotově pak 

přímo na OÚ v Černavě. Pokud neznáte svůj variabilní symbol volejte na číslo 353 925 253 nebo 

pište na e-mail cernava@volny.cz a paní Helena Plasová Vám co nejdříve odpoví. 

Upozorňujeme, že 30. říjen byl letos posledním dnem pro zaplacení poplatků, přesto někteří i 

přes výzvu poplatek neuhradili. 

 

Upozornění před zimou  
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. 

 

Investiční akce roku 
V roce 2018 se podařilo získat postupně dvě dotace na opravy obecních komunikací v souhrnné 

výši 452 000,-Kč, proto byl opraven rekordní počet metrů obecních cest. Další významnou 

dotaci ve výši 1 050 245,-Kč získala obec na vystavění nové ČOV v Rájci, která byla dokončena 

v září tohoto roku a po kolaudaci je již plně v provozu. 

Dětské hřiště nebylo pro nepřiznání dotace obci realizováno a úprava kontejnerového stání se 

přesouvá do následujícího roku. 

 

Slovo na závěr 
Vážení spoluobčané,  

končí rok, ve kterém slaví naše republika významné stoleté výročí. My máme to štěstí být u toho. 

Přejme jí i sobě, "ať mír dál zůstává s touto krajinou, slova, závist zášť, strach a svár, ty ať 

pominou". 

Přejeme Vám krásné Vánoce, štěstí zdraví a splněná přání v novém roce. 

 

 

                                                                                               

  Vaši zastupitelé 

  

 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
mailto:cernava@volny.cz

