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Vážení spoluobčané!
Vážení čtenáři našeho občasníku, máme tady podzim a s ním i dlouhé, možná i romantické
večery, ve kterých si můžete připomenout, co jsme od jara stihli, případně nestihli vykonat.
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Společenská kronika
Oslavenci
V druhé polovině letošního roku oslavili a oslaví svá jubilea:
60 let
Jiřina Poživilová
65 let
Petr Bauer, Anna Hlaváčová, Václav Kříž
75 let
German Maljanovský
82 let
Anna Prášilová
83 let
Ladislav Ondič, Jaroslava Zálešáková
85 let
Antonie Hrdličková
86 let
Anna Mandousová
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu.

Nejstarší občané obce
Krásných 90 let oslavila v plné svěžesti se svými drahými naše nejstarší
občanka paní Anna Novotná.
Další nejstarší občan, tentokráte za mužské pokolení, se blíží
k devadesátce - pan Eduard Hrdlička !
Oběma jmenovaným ze srdce blahopřejeme a do budoucna přejeme
zdraví a pohodu v blízkosti těch, kteří je mají rádi.

Narození
Jediným letošním přírůstkem do naší obce je Barbora Pavlovcová,
která se narodila v červenci. Šťastným rodičům gratulujeme
Barborce přejeme jenom to nejlepší, ať jí v životě potká hlavně
bezstarostné dětství a hodně dlouhá léta.

Smutné zprávy
Dne 24. srpna tohoto roku náhle zemřel náš občan, dlouholetý zapálený myslivec a chovatel
loveckých psů, pan Rudolf Siehr. Asi není mezi námi nikdo, kdo by tuto svéráznou postavu
naší obce neznal. Čest jeho památce.
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Svatby v obci
Stejně jako byl loňský rok úrodný na novorozeňata, tak se v letošním roce u nás rozbujelo
svatební veselí. U naší zvoničky si své „Ano“ řekli hned dva novomanželské páry. V sobotu
22.6. to byli manželé Jiříkovi a 3.8. je následovali manželé Kostkovi. Mimo katastr naší obce
proběhly ještě dva svatební obřady, a to 20.4. manželé Bauerovi a 27.7. manželé Bořutovi.

Něco z legend a historie naší obce a okolí
Vážení čtenáři! Nově Vám přinášíme tuto rubriku našeho občasníku. Díky kronikáři panu
Pelikánovi se Vám budeme snažit přiblížit zajímavosti o věcech kolem nás a našem
nejbližším okolí.

Pomníček v Černavě
Pomníček při silnici Černava – Tatrovice pod čp. 90 po pravé straně má tuto historii.
Při stavbě silnice okresního významu Nejdek – Suchá – Černava – Tatrovice, která nahradila
starou úzkou a klikatě vedenou cestu, snad z doby středověku, která již byla nevyhovující
a nová se prováděla jako zpevněná, zemní, štěrkovaná a písková v letech 1913-1914. Tehdy
došlo k tragické události: Parním válcem byl při práci zachycen a smrtelně zraněn mladý
dělník, který na tomto místě zemřel. Na jeho památku zde byl záhy postaven kamenný
podstavec s křížkem. Po roce 1946 byl pomníček povalen a zarůstal travou a křovím po celá
léta. Nevšední však iniciativou a úsilím občanů pana Oldřicha Zálešáka a Zdeňka Borského
byl s nemalou námahou v roce 2012 znovu usazen na svoje místo a vyzdoben novým
křížkem. Dnes slouží jako připomínka jednoho dávného neštěstí.
Příště něco o kapličce při silnici do Nejdku a její historii.
Václav Pelikán
obecní kronikář

Informace z obce
Co jsme letos stihli udělat
Jako každoročně i letos jsme upravili nebo opravili část obecních komunikací. Je to v Černavě
část cesty u pana Jelínka, v Rájci část cesty od Kotenů ke Kulhánkům a cesta od pana Maliny
k Franzům. Celková cena za opravu těchto silnic činí 784.816,- Kč.
Na opravy komunikací byla získána dotace od Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši
200 000,- Kč.
Další oprava byla provedena na střeše hospody v Rájci, kde zároveň bylo přidáno zateplení a
byla provedena revize hromosvodů. Hodnota tohoto díla byla vyčíslena na 306.815,- Kč.
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Dětské hřiště
Na příští rok mimo jiné plánujeme i vybudování dětského hřiště pro naše nejmenší. Toto
hřiště by se mělo nacházet na pozemku pod zvonicí v Rájci.
Rozhodli jsme se toto dílo vybudovat převážně svépomocí, a tak velice rádi přivítáme
jakoukoliv iniciativu ze stran občanů. Již nyní na vzniku hřiště spolupracují rodiče těch našich
nejmenších spoluobčánků, a to Benešovi, Částkovi a Kostkovi.
Pokud budete mít zajímavý nápad nebo jste ochotni přiložit jakýmkoliv způsobem ruku
k dílu, obraťte se na obecní úřad nebo na Zuzanu Šťastnou na tel. 603 564 281.

Kultura, sport a společenské dění v obci
Nejdříve se vrátíme k akcím, které proběhly v předešlé době.

Velikonoční výstava
Dne 31. března se v 15 hodin
otevřely brány našeho muzea, kde
proběhlo hned několik soutěží a
výstav najednou. Vedle výstavy
kraslic a vším, co s Velikonocemi
souvisí, proběhly výstavy šperků
paní
Dagmar
Šimkové,
výstava ručních výšivek paní Věry
Valentové a výstava proutěných
výrobků paní Aleny Virágové.

Otevření sezóny
Naposledy jsme Vás informovali o otevírání
sezóny v našem muzeu, které se konalo
tradičně 1. května a přes nepřízeň počasí,
která
letošní
jaro
provázela,
jsme
si pochutnali na chlebu se sádlem, chroustali

jsme škvarky, poslechli jsme si živou
muziku Pavla Paura a hlavně jsme
v horním podlaží muzea měli možnost
vidět úchvatné snímky podmořského světa
pana
Jindřicha
Reichmanna,
krásné
háčkované dečky paní Jarmily Matzové
a malované obrázky Elišky Szelczanyiové.
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Kácení máje
Tradiční kácení máje proběhlo tentokrát
s nechtěným oživením, kdy si to májka
namířila, kam neměla, ale naštěstí dopadla
na místo očekávání, takže se přítomní mohli
radovat
z připraveného
představení
i pozdější zábavy.
Mladé páry zatančily pod májkou na směs
lidových písní a místní ochotníci sehráli
scénku o kradení dřeva, kdy je nachytá
myslivec a všichni se snaží odvést jeho
pozornost a případně jej uplatit, aby přivřel
oči a dřevo dostali domů.
Na večerní zábavě zahrála k poslechu a tanci
kapela Alabalabamba z Chodova, která přilákala spoustu tanečníků. Tančilo se až do brzkých
ranních hodin.

Volejbal v Bernově
Na tomto místě bychom rádi vyzdvihli reprezentaci naší obce.
Družstvo volejbalistů, kteří si říkají Čerti z Ráje, se zúčastnili turnaje,
který pořádalo dne 8.6.2013
občanské sdružení Veselý
Bernov. Tato akce je již
tradičně silně obsazována
a je
v okolí
opravdu
vyhlášená.
V nelehké
konkurenci
všech
přihlášených týmů dokázali
Čerti z Ráje zvítězit!!!!
Srdečně blahopřejeme, do dalších klání přejeme
mnoho sportovních úspěchů a držíme palce.

Dětský den
Tak letos se nám počasí opravdu nevydařilo.
Pršelo celé týdny a i přes veškeré modlitby nám
nebesa nadělila pořádnou dávku opravdu
špatného počasí. Původně byla celá akce
naplánována na velké hřiště v Černavě, ale
po vytrvalých deštích bylo jindy suché hřiště
naprosto rozmáčené. Proto se oslava dne dětí
operativně přesunula na sál restaurace Pod
kaštany. Děti si za absolvování jednotlivých
soutěžních disciplin vysoutěžily rájecké tolary,
které pak mohly vyměnit za hodnotné ceny.
Děkujeme tímto sponzorům, kteří přispívají pravidelně na dětské akce, jmenovitě panu
Přemyslu Bořutovi a panu Martinu Kováčovi.
-6-
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Vítání občánků
Hned druhý den po dětském dnu jsme přivítali nové
občánky. Tentokráte to byla opravdu úroda!
Po dlouhé době jsme mohli přivítat spoustu dětí
a dostavily se všechny za doprovodu svých rodičů.
Letos se podařilo přivítat mezi děvčata i dva
chlapce, a to Ladislava Bauera a Romana Kováče.
Dámský doprovod těmto dvěma budoucím mužům
dělaly: Natálie Benešová, Gita Částková, Jolana
Částková, Simona Fyrbasová a Ema Kostková.
Na obrázku vlevo si můžete prohlédnout hrdé rodiče
s nově přivítanými občánky naší obce.

Přednáška Ing. Rojíka
V polovině června jste se mohli zúčastnit přednášky Ing. Petra Rojíka o historii těžby rud
v Krušných horách. Přednáška byla spojena s promítáním prezentace a výstavou minerálů.
Pan Rojík doprovodil svou vlastní přednášku i hudebním doprovodem.

Slavnosti slunovratu
Již podruhé jsme se sešli, abychom
přivítali letní slunovrat. Letošní zima
byla vskutku dlouhá, a proto nám
slavnost slunovratu dávala obrovskou
naději, že se konečně počasí umoudří
a vysvitne sluníčko. Dámy v dobových krojích
ozdobené věnci z lučního kvítí zatančily kolem ohně
a jejich tanec se opravdu vyplatil. Po opravdu
dlouhých měsících tmy se na nás slunce usmálo,
když jsme si na to museli ještě pár týdnů počkat. Ale léto bylo jak má být, jak zpívá klasik.
-7-
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Fotbalový turnaj
V poslední srpnové sobotě se uskutečnil tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce
Černava, kterého se zúčastnila tři družstva: místní borci z Rájce a Černavy, hosté z Nejdku
od Žáby a reprezentanti Sokolovské uhelné. Tentokrát v tomto krvelačném boji zvítězila
skupina od Žáby, Sokolovská skončila na druhém místě a místní borci uzavírali pole
fotbalistů a získali tak sadu nealkoholického piva, aby se příště lépe soustředili na hru, což
je nevídaně rozjařilo. Odpoledne se protáhlo do večera za doprovodu country hudby, zpěvu a
neidentifikovatelných pohybů několika odvážných tanečníků.

Vítání podzimu
V sobotu 21.9. jsme si mohli v muzeu
prohlédnout malou, ale obdivuhodnou
výstavku květů nejméně padesáti druhů
fuchsií, které v našich podmínkách pěstuje
a na zimu trpělivě stěhuje paní Hana
Hladká.
Po setmění jsme přivítali příchod
podzimní rovnodennosti, za bujarého
veselí
a
nevázaného
(někdy
i neartikulovaného) zpěvu a o půlnoci
jsme zvonem stvrdili příchod podzimu.
Kdo nepřišel, zaváhal.

Pyžamová zábava
Na svatého Václava se konala tradičně vydařená a hojně navštívená Pyžamová zábava,
kterou hudebně doprovázela skupina Alabalabamba. Podle účastníků v pyžamech lze
usuzovat, že tento oděv patří spíše ke střednímu věku, mladší ročníky spí buď v džínách nebo
…...? Možná inspirace pro příště. Pořadatelé touto cestou děkují firmě OPTIMA LABS s.r.o.
z Prahy, konkrétně panu Pavlu Strakovi, za sponzorování této akce.
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Drakiáda
Za krásného podzimního slunečného dne
se na hřišti v Černavě v sobotu 5.10.
uskutečnila drakiáda, kterou navštívili nejen
hravé děti, ale i dospělí. Vítr, který
nemilosrdně přicházel od východu celý
předešlý týden, se zřejmě unavil a ani nefouk,

takže se závodilo spíš v běhu na 100 a více
metrů, což vydrželi jen mladší jedinci.
Ti starší
je
ostražitě
pozorovali
od občerstvovací stanice. Každý si užil
po svém.
Nakonec si dali říct i draci
a několik se jich vysápalo nad stromy. Takže
prima sobotní odpoledne, za které děkujeme Odborům naruby.

Světlu vstříc
V pátek 25. října jsme s pomocí maminek,
babiček a šikovných dětí připravili u zvonice
v Rájci výstavu dýňových kreací, které po dvě
noci svítily všem kolemjdoucím a dělaly
společnost
nebo
nastavovaly
zrcadlo
některým
návštěvníkům
místního

pohostinství, kteří se v pozdních nočních
hodinách trousili k domovu.
Přítomné děti dostaly za odměnu lampióny,
které mohou rozsvítit na tradičním průvodu.
Děkujeme všem, kteří přispěli svými výtvory
i svou účastí k příjemné podzimní atmosféře.

Poděkování
Děkujeme také všem, kteří se podílejí na sbírce oblečení a věcí pro Diakonii Broumov. Jsme
rádi, že se tato sbírka zavedla a mnoho z vás do ní přispívá.
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Přehled plánovaných akcí na rok 2013
Lampiónový průvod
V pátek 8. listopadu, v předvečer svátku sv. Martina, se sejdeme v 17 hodin v Černavě u OÚ
a projdeme se světýlky ke zvonici, kde si tradičně zazvoníme na zvon. Zveme všechny, kteří
se chtějí projít v romantické podzimní atmosféře. I když sněhu napadne, nám nadšení
nezvadne.

Adventní koncert a výstava
V neděli 1.prosince se od 16:30 hod bude konat slavnostní zahájení Adventní výstavy
ve vesnickém muzeu v Rájci a od 18:00 hod zveme všechny zájemce o poslech krásné,
vánočně laděné hudby a zpěvu na první Adventní koncert, který se u nás uskuteční,
a to na sále KD v Rájci. Všichni jste srdečně zváni, vstupné na koncert bude dobrovolné.
Bližší informace si přečtete na plakátech.

Mikulášská pro děti
Odbory naruby chystají další Mikulášskou pro děti na sobotu 7.12.2013 od 17:00 hod.
Přespolní děti nechť rodiče nahlásí na tel. 603 564 281 Zuzaně Šťastné.
Kdo se čerta nebojí, při tanečku obstojí !

Štědrý den
Zveme Vás na 22. hodinu, kdy se opět setkáme, společně si zazpíváme koledy a popřejeme
si krásné Vánoce. Vychutnejme si tu krátkou sváteční atmosféru co nejvíc.

Turnaj ve stolním tenisu
V pátek 27. prosince od 10:00 hod se uskuteční na sále v Rájci nemilosrdný souboj všech
kategorií stolních tenistů, kteří se tou dobou budou vyskytovat v blízkém okolí. Neváhejte
si změřit síly s přejedlými lenivými vánočními sousedy!

Vánoční sousedské posezení
Týž den, v pátek 27.12., od 18:00 hod se budeme scházet (a to doslova) na poslední společné
akci tohoto roku – sousedském posezení s hudbou, tancem, zpěvem a sousedy. Loni to bylo
moc pěkné, sešlo se nás dost, tak si to letos přijďte užít znovu.

Vzhledem k tomu, že je to naše poslední vydání Černavanu v tomto roce, dovolte, abychom
Vám do roku 2014 popřáli pevné zdraví, důvody k úsměvu a sousedskou pohodu, aby se Vám
dařilo, co pěkného si naplánujete, abyste k tomu měli dost sil i dobré vůle.

Vaši obecní zastupitelé

- 10 -

