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Vážení spoluob čané! 
zdravíme Vás s příchodem zatím vlídného podzimu a v očekávání prý kruté zimy, ale věřme, 
že jeřabiny, houby a cibule či jiné pranostiky jsou jen náznakem pravděpodobnosti, takže 
doufejme, že tak krutá nebude. A abyste byli seznámeni s děním v naší obci, připravili jsme 
pro Vás další výtisk našeho občasníku. 
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Společenská kronika 

Jubilanti 
  

V druhé polovině letošního roku oslavili a oslaví svá životní jubilea:  
65 let 
Zdenka Beníšková, Milan Pánek 
70 let 
Drahomíra Maljanovská, Jáchym Malý, Petr Kainar 
80 let 
Oldřich Zálešák, Miroslava Kotenová 
84 let  
Jaroslava Zálešáková 
85 let  
Bedřiška Karasová 
87 let 
Anna Mandousová 
91 let 
Eduard Hrdlička 
 
Všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých. 

Smutné zprávy 
  

Zarmouceni jsme se dověděli, že zemřela v Kraslicích naše dlouholetá obyvatelka, paní 
Matilda Siehrová. Čest její památce. 
 

Mýty a legendy okolo nás 

Vražda ze žárlivosti 
  

V lese ve stráni nad čp. 70 (bydlí pan Hlaváč) v Rájci se nachází kamenné základy domku asi 
z konce 18. století a jsou zde také ještě dnes patrná místa po pálení dřevěného uhlí, vždy 
kruhová o průměru 4 až 8 metru porostlá většinou zeleným mechem, kde mělko pod 
povrchem ještě dnes najdeme zbytky černého dřevěného uhlí. K základům kamenného domku 
se váže následující tragická legenda od německých pamětníků. 
V tomto domku bydlel chalupník se svojí ženou a dospívajícím synem. Přes celý týden 
pracoval jako nádeník u větších sedláků v úrodnějším kraji a vracel se v sobotu večer již za 
tmy. Když přišel k domku, okénkem ve spoře svíčkou osvětlené místnosti uviděl svojí ještě 
mladou ženu, jak leží v posteli s nějakým mužem. Tak se žárlivostí rozčílil, že vzal sekeru, 
vběhl do světnice a domnělého milence několika ranami do hlavy zabil. Spící žena začala 
zoufale křičet a on v úžasu zjistil, že zabil svého vlastního syna, který byl nemocný a matka 
ho vzala k sobě. V zoufalství vyběhl z chalupy a hned se oběsil a jeho zničená žena za krátký 
čas zešílela. Tak skončila jedna místní tragédie přílišné žárlivosti.  
Příště něco o ovocnářství a zahradách v naší obci. 
 

 Václav Pelikán 
 obecní kronikář 
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Co se událo od posledního vydání Černavanu 

Jarní brigáda 
 

V sobotu 12. 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. 
 

Velikono ční výstava 
 

V neděli 20. dubna proběhla v prostorách našeho 
muzea druhá Velikonoční výstava a soutěž o 
nejchutnější mazanec, nejkreativnější kraslici a 
pomlázku.  
V horních prostorách stodoly byly instalovány 
paličkované práce paní Dagmar Geislerové a 
Aleny Virágové, která zde vystavovala rovněž 
krásné pletené košíky.  
Na stojanech jsme mohli vidět fotografie ze 
svateb, které se u nás v roce 2013 konaly. Byla to 
zlatá svatba manželů Maljanovských a snímky ze 
svatby manželů Jiříkových a Kostkových. 
Z malovaných, perníkových, drátkovaných, 
lepených a paličkovaných kraslic, z nejrůznějších 
zdobených a lahodných mazanců a bohužel jen ze 
tří pomlázek vybírali všichni přítomní ty nej. 

Tvůrci byli odměněni a stodola vypadala 
zase skvostně, protože tyhle lidové 
dekorace jí prostě sluší. Kdo přišel, 
neprohloupil a všem, kteří se na výzdobě a 
soutěži podíleli, děkujeme. 
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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 
 

Začátek května je pro nás časem slavnostního 
otevření sezóny vesnického muzea. Tak jsme se sešli 
3. květnový den, abychom si prohlédli výstavku 
fotografií z rodinných alb našich starousedlíků. 
Tentokrát to byly rodiny Hlaváčova, Hildebrantova a 
Průšova, které zapůjčily svoje dávné fotografie. Bylo 

zajímavé 
hádat a 
někdy i 
uhádnout, 
kdo na 
nich je a 
kde je to fotografováno. Dalším lákadlem 
slavnostního otevření bylo předvádění výroby 
skleněných korálků paní Dagmar Šimkové, ukázka 
paličkování paní Petry Zelenové a pletení košíků z 
papíru paní Aleny Virágové. Po vysilující 
prohlídce a instruktáži nepohrdli přítomní 
tradičním venkovským občerstvením a přesunuli 
se na sál, kde bylo příjemné pobýt při poslechu 
country hudby. Tento povedený den vyvrcholil 
ohňostrojem.  
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Kácení máje 
 

Mladí tanečníci nám zatančili jako každoročně pod nazdobenou májkou poslední květnovou 
sobotu. Letos se nám podařilo pokácet naší 
májku bez pohromy, děkujeme všem, kteří se 
podíleli na scénce, která pobavila přihlížející. 
Jen nás trochu mrzí, že zájem o taneční zábavu 
už nebyl tak vysoký jako v minulých letech. 
Pevně doufáme, že se tato situace v příštích 

letech změní k lepšímu a zábava se bude těšit 
hojnější účasti. 
 

 

Dětský den 
 

Na začátku června jsem se sešli s dětičkami 
na velkém hřišti oslavit jejich svátek. Dětí 
bylo opět spoustu, pobavit se přišly místní i 
děti z blízkého okolí. Utkaly se v soutěžích na 
jednotlivých stanovištích, kde si vysloužily 
Rájecké tolary. V obchůdku si potom mohly 
své výhry vyměnit za hračky a sladkosti dle 
své libosti. Kdo chtěl, mohl si nechat 

namalovat na obličej krásný motiv podle 
svého výběru šikovnou rukou Elišky 
Szelcsányiové, zájem byl veliký. Děkujeme 
všem pomocníkům, kteří se zapojili a 
pomohli nám s organizací akce, dále 
samozřejmě děkujeme za finanční příspěvek 
panu Martinovi Kováčovi a Obci Černava. 
Odbory naruby. 
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Stanislav Wieser: Krušnohorská zákoutí 
 

Dne 13. června na sále v hostinci Pod kaštany proběhla přednáška 
Stanislava Wiesera s názvem Krušnohorská zákoutí. Po shlédnutí 
fotografií se zajímavými místy Krušných hor byla přednáška 
rozšířena i na téma smírčích křížů, kde jsme si nejen prohlédli 
fotografie těchto křížů, ale i jsme se dozvěděli hodně informací o 
jejich vzniku a původu.  
 

Stanislav Wieser  (*1940), původním povoláním stavební inženýr, 
je dlouholetým spolupracovníkem organizací pro ochranu přírody. 
V letech 1992 až 2005 vykonával státní správu ve věcech ochrany 
přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Se 
Správou CHKO Slavkovský les a s Agenturou ochrany přírody a 
krajiny (krajským střediskem v Karlových Varech) nyní spolupracuje 
externě. Zájem o krajinu a přírodu od mládí spojil s fotografováním a 
turistikou. Je také autorem několika knih a turistických průvodců.  

 

Slunovrat 
 

V sobotu 21.6., v den slunovratu, se sešli v Rájci kamarádi táborových ohňů, kteří za 
společného pění prostonárodních písní a hodokvasu, při svitu svící a zvonění na zvon, 
přivítali příchod léta. 
V neděli 21.9. jsme chtěli uctít čas podzimní, ale počasí nám nebylo nakloněno, tak někdy 
příště. 
 

Fotbal o pohár starosty obce 
 

Předposlední srpnový den se rozpoutal boj  ve fotbalovém turnaji  O pohár starosty obce 
Černava. Tentokrát se podařilo znovu po mnoha 
letech dát 
dohromady 

dívčí tým, 
který v bráně 

zaštiťoval 
Jarda Dvořák 
v tak 

erotickém prádélku, že nevznikly žádné pochybnosti 

o správné příslušnosti k pohlaví týmu.  Dívky 
procházely soutěží téměř bez ztráty květinky, a proto 
si spolu 
s ostatními 

týmy 
vysloužily 
hodnotné 

ceny. 
Vítězem 

turnaje se stalo družstvo  z Nové Role, na druhém 
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místě byli borci z Rájce a Černavy,  třetí se umístil tým složený z Tatrovic a Rájce  a čtvrtí 
skončili reprezentanti Žáby z Nejdku.  Počasí jsme vychytali, některé góly taky, pivo nedošlo  
a všichni to přežili, takže za rok se opět těšíme!! 
 

Rybářská sout ěž pro d ěti i dosp ělé 
 

Kobelecký spolek letos uspořádal první ročník 
rybářské soutěže pro děti i dospělé. Akce se konala 
27. září u rybníka v Kobelci. Medailová místa 
v obou kategoriích až na výjimky obsadila rodina 
Bauerova.  Zastínit se ovšem nedali ani ostatní. 

Soutěžilo se v součtu centimetrů 
ulovených ryb. Počasí bylo krásné 
a zajištěné občerstvení výborné. Všichni 
zúčastnění si užili spoustu zábavy 
a pořadatelé se již těší na další ročník. 

 

Rájecká drakiáda 
  

Letos se nám podařilo přemluvit vítr, aby přišel 
zafoukat na velké hřiště, přestože týden před tím 
ani nefouklo. Draků se sešla taková spousta, 
že piloti museli obsadit i vedlejší louku aby 
nerozmotávali své draky ještě teď. Bylo to bezva 

odpoledne, kde se pobavily nejen děti, ale i dospělí, kteří si zavzpomínali na své dětství. 
Po leteckém odpoledni si každý, kdo měl chuť opekl špekáček a zapil jej dobrým mokem.  
Členové spolku ODBORY NARUBY by vám tímto chtěli poděkovat za stále větší účast na již 
čtvrté drakiádě v pořadí. Jsme rádi, že i přes větrnou nepřízeň v minulých letech neztrácíte 
naději a připojujete se k našemu kolektivu, který se snaží své, ať již zakoupené nebo 
vlastnoručně vyrobené, draky dostat co nejvýše do vzduchu. 
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Pyžamová zábava 
  

Do nočních úborů se už tradičně převlékla většina 
účastníků pyžamové párty. Modely byly rozmanité 
a bylo by možné z nich uspořádat i módní přehlídku.  
Za doprovodu Alabalabamby si všichni zařádili 
na parketě (někteří bohužel i na stolech). Tímto 
děkujeme panu Václavu Průšovi za opakované 
a neúnavné opravování vybavení sálu.  

 

Znovuobjevené Krušnoho ří 
  

V sobotu 18. října jsme v Rájci 
přivítali spisovatele, cestovatele, 
fotografa, filmaře a pedagoga Petra 
Mikšíčka, autora poutavých knih o 
Krušných horách, který si pro nás 
připravil přednášku a besedu o historii 
a významných osobnostech tohoto 
regionu. Mluvené slovo doplňoval 
četbou historických pramenů a 
projekcí fotografií malebných 
přírodních zákoutí. Účastníci mohli v 
poznávací soutěži  prokázat své 
znalosti v určování zachycených 

lokalit. 
Cenu pro vítěze si odnesla místní 
odbornice na západní Krušnohoří, paní 
Hana Hladká. My ostatní, méně znalí,  
jsme si museli ten krásný kalendář 
koupit. 
Pro ty, kteří se zdrželi, byl připraven 
dokument o putování Petra Mikšíčka a 
Míry Handšuha, našeho souseda ze 
Suché, v Pyrenejích  a náčrt hraného 

filmu o tajemné Marcebile. Měli jsme za sebou opět jeden velmi hezký podzimní večer. 
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Dýňové posvícení 
  

V pátek 24. října jsme si již podruhé opravdu posvítili krásně, nově a vtipně vyřezávanými 
dýněmi, které si přinesly děti se svými rodiči ke zvonici v Rájci. 
Čekali jsme dlouho a zmrzle na tmu, aby světlo svíček podtrhlo kouzelnou atmosféru kolem 
zvonice, ale stálo to za to. Všem, kteří tak přispěli k prožití hezké chvíle a vzájemnosti patří 
velký dík. 
  

 
  

Chtěli jsme se podělit i s ostatními o to kouzlo a tajemno, a proto jsme rozsvěceli dýně i další 
večery. Bohužel jsou mezi námi ti, kterým dělá radost ničit snahu ostatních,  a tak se pár 
místních chlapců  bavilo tím, že několik dýní rozkopali. Nechtěli to uklízet, ale museli. 
Možná měli nahradit i škodu. 

Výlov rybníku 
  

Obecní rybník v Rájci, zvaný Karčák, je pronajat panu Bezchlebovi, který zde každoročně 
provádí výlov ryb, o které se celý rok 
staral. Návštěvníci výlovu, jenž se 
konal v sobotu 25. října od časných 
ranních hodin,  přihlíželi tomu, jak se 
takový rybník po vypuštění vlastně 
loví.  
Aby nedošlo k poškození krajiny 
množstvím vypouštěné vody nebo 
k narušení hráze, musí se takový 

rybník vypouštět minimálně jeden 
týden před výlovem.  
Návštěvníci si mohli zakoupit čerstvé 
ryby přímo na místě. Není nad čerstvě 
vylovenou rybu, kterou si můžete 
upravit na váš oblíbený způsob. 
Prosíme čtenáře, aby nám na adresu 
Obecního úřadu zaslali svůj 
nejoblíbenější recept na úpravu 
jakékoliv ryby, ať už na teplý nebo 
studený způsob. 
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Informace z obce 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 
  

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly volby do zastupitelstva naší obce. Vzhledem k tomu, 
že počet volených zastupitelů se rovnal počtu kandidátů, těžko se dal předvídat neočekávaný 
výsledek. Voleb se zúčastnilo 95 voličů z 243 zapsaných voličů v seznamu, což představuje 
volební účast 39,09 %. Zvolení zastupitelé získali následující počty hlasů: 
 

Jméno kandidáta Počet hlasů 
Ing. Josef Krouza 72 

Mgr. Milena Částková 64 

Edwin Trapp 62 

Lenka Bauerová 54 

Hana Kováčová 51 

Zuzana Šťastná 43 

Jana Průšová 31 
 
Dovolujeme si poděkovat za důvěru spoluobčanům, kteří nás volili a věřte, že se chceme 
podílet spolu s Vámi na utváření příjemného prostředí pro život u nás v Černavě, Rájci 
i Kobelci.       
 

Vaši zastupitelé 
 

Demografické údaje naší obce 
  

Předkládáme Vám grafy s přesnými údaji o počtu, věku a pohlaví našich obyvatel. 
Z celkového počtu 304 trvale hlášených obyvatel je 159 mužů a 145 žen. Váha se naštěstí 
neudává. Následující dva grafy ukazují poměr mezi muži a ženami dle bydliště a dle věku ve 
smyslu dítě – produktivní věk – důchodce.  

 
Graf na následující stránce srovnává opět počty mužů a žen v naší obci, ovšem časová osa je 
zjemněna na desetiletí. 
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Pokud bychom časovou osu zjemnili až na jeden rok, stane se graf téměř nečitelný, ostatně 
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Přehled investic a dotací obce v roce 2014 
  

Jako každý rok jsme investovali do oprav silnic, a to částku 629 823,- Kč. Na tuto akci jsme 
dostali dotaci ve výši 180 000,- Kč. Do rekonstrukce bývalé školy bylo letos investováno  
1 419 515,- Kč. Nezapomněli jsme ani na hospodu, kde byla vyměněna poslední okna 
za 29 724,- Kč a možná stojí i za zmínku 32 912,- Kč za geometrické plány na pozemky, 
o které obec žádá u Státního pozemkového úřadu. 
 
Podrobnější informace máte možnost zjistit v Závěrečném účtu, který vypovídá o hospodaření 
obce. Za rok 2013 byl závěrečný účet prověřen auditem a hospodaření obce bylo shledáno bez 
závad.  
 

Zpráva o probíhající rekonstrukci domu pro seniory v Černavě 
  

V únoru letošního roku byly zahájeny práce na přestavbě bývalé obecní školy v Černavě  
na seniorské byty.  V první etapě prací, která trvala až do května, provedla dodavatelská firma 
Karea s.r.o. veškeré bourací práce a zároveň byly vybudovány hrubé stavební dispozice 
nových bytů.  Od června plynule navazovala druhá etapa stavebních prací, která se již v této 
době blíží do fáze dokončení. V této etapě prací jsou realizovány rozvody vnitřních instalací 
po celém objektu, jako je topení, voda, elektroinstalace a odpady.  Poslední, třetí  etapa prací 
bude probíhat v zimě a má být dokončena na jaře 2015.  Poté  v budově bývalé školy vznikne 
osm nových malometrážních bytů. 
 

Upozorn ění před zimou 
  

Doufejme, že se předpovědi kruté zimy, která brzy nastane nevyplní, ale přesto upozorňujeme 
občany, že v případě nezvykle hustého sněžení je možné, že se zkomplikuje zimní údržba 
obecních komunikací. Proto jsou v Rájci u hřiště a u pohostinství a v Černavě u obecního 
úřadu vyčleněna záchytná parkoviště pro občany ze vzdálenějších částí obce. 
Děkujeme za pochopení a věříme, že tak husté to nebude. 



ročník 2014 číslo 2  ČERNAVAN 

 

  - 13 - 

Půjčování knih 
  

Všem čtenářům, kteří mají zájem o bezplatné půjčování knih, nabízíme možnost si knihy 
z bývalé knihovny a ze sbírek několika našich spoluobčanů vybrat ve vstupním prostoru 
budovy obecního úřadu. Budou zde volně přístupné v době, kdy je budova otevřena (úřední 
hodiny pošty a Obecního úřadu).  
 

Přehled plánovaných akcí na rok 2014 
 

15. listopadu 20:00 hodin Myslivecká zábava 
30. listopadu 16:00 hodin Adventní koncert a výstava v muzeu 
6. prosince 17:00 hodin Mikulášská pro děti 
24. prosince 22:00 hodin Zpívání u zvonice 
26. prosince  16:00 hodin Koledy pro děti u zvonice 
27. prosince 10:00 hodin Turnaj ve stolním tenise 
27. prosince 18:00 hodin Sousedské posezení s hudbou 
31. ledna 19:30hodin 6. Ples pod kaštany 
Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí. 
 

Předprodej lístk ů na 6. Ples pod kaštany 
  

Vzhledem k velkému zájmu o ples, který již každoročně pořádá spolek ODBORY NARUBY, 
bude předprodej zahájen 20.11.2014, 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. 
  

 Pozvánka na adventní výstavu 
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 Slovo na záv ěr 
  

Vzhledem k tomu, že  konec roku 2014 je pomalu za dveřmi, chceme Vám popřát v novém 
roce pevné zdraví, sílu překonávat nástrahy a radost z vykonaného díla. A nezapomeňte, že 
vše, co připravujeme, je především určeno Vám, tak si to přijďte užít.   
 
 
V Černavě a listopadu 2014 
 
 

Vaši zastupitelé 
 


