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Vážení spoluobčané,
už zase máme jedno krásné léto za sebou, sklidili jsme švestičky, jablíčka i hrušky, ti pilnější
už zazimovali zahrádky a někteří z nás doufají, že jim zahradu uklidí sníh. Vánoce bychom
chtěli bílé, silnice suché a v komůrkách teplo.
Není na světě živel ten, aby se zachoval lidem všem. Někomu to vyjde, někomu... Vy všichni
se ale můžete těšit na přehled událostí, které se v naší malebné vísce odehrály a které pro vás
do konce tohoto roku chystáme.
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Společenská kronika
Jubilanti
V druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:
65 let
Václav Průša, Pavel Hauser, Roman Zálešák, Ladislav Kuprich
75 let
Josef Průša
82 let
Oldřich Zálešák, Miloslava Kotenová
86 let
Jaroslava Zálešáková
87 let
Bedřiška Karasová
89 let
Anna Mandausová
93 let
Eduard Hrdlička
Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých.

Narození
Letošní rok je u nás na miminka úrodný, uvítali jsme narození
zatím 5 dětí. V lednu slavili u Částků příchod Magdalény,
v květnu se radovali u Kratochvílů z příchodu Melánie
a Bujárkovi posílili svůj holčičí klan o malou Marii. V srpnu
významně navýšil řadu chlapů v obci Adam Hruška a v listopadu
bylo veselo po narození Barbory u Kůtů.
Všem mladým rodinám přejeme pevné zdraví a dětem šťastný, láskyplný život.

Zesnulí
Bohužel i tato rubrika došla v letošním roce svého naplnění. Naše řady opustil pan Josef
Novotný. Čest jeho památce.
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Mýty a legendy okolo nás
Několik zajímavostí o vývoji v naší obci
První písemná zmínka o naší obci je z roku 1489. Je zmiňována jako léno královské v kraji
loketském jménem Schwarzenbach – česky Černý Potok (od roku 1945 zvané Černava).
Roku 1598 byla obec Černava, Tatrovice a Rájec s okolními lesy prodána městu Lokti
císařem Rudolfem II. za tisíc míšeňských grošů a městu Lokti náležela až do roku 1848.
Od roku 1890 byla obec Černava s Kobelcem samostatnou obcí se zastupitelstvem
a starostou. Do roku 1903 v rámci okresu Sokolov a od roku 1904 do roku 1910 okresu
Kraslice. Od roku 1910 do roku 1948, kdy se k ní připojil i Rájec, německy Kästeldorf,
patřila k okresu Nejdek. Předtím nikdy obce nebyly spojeny. Černava s Rájcem byla od roku
1948 , jako MNV (místní národní výbor), trvale samostatná v rámci okresu Karlovy Vary
a to do roku 1975. Od 1. 1. 1976 byla sloučena s Nejdkem a působil zde OV (občanský
výbor). Další osamostatnění nastalo roku 1991, kdy jako samostatný OÚ (obecní úřad) trvá
dodnes.
K roku 1840 měla obec 30 domků a 489 německy hovořících obyvatel. Roku 1930 měla
Černava již 531 obyvatel ve 102 domech a Rájec okolo 900 obyvatel. V roce 1770 započalo
prvé číslování domů při levém a pravém břehu Černého potoka od čísla popisného jedna.
Od roku 1830 začalo vyučování dětí, ale jen po soukromých domech. Od roku 1850
pokračovalo již ve dvoutřídní škole v Kobelci. V roce 1904 byla postavena nová škola
v Černavě s 90 žáky a dvěma třídami. Vyučovalo se zde do roku 1945. Nově začala obecná
škola vyučovat jako česká od roku 1947 (první učitelé byli pan Jaroslav Prášil a pan Batěk).
Tato škola byla zrušena v roce 1975, sloužila jako archiv karlovarského muzea a od roku
2015 je zde zřízen dům seniorů.
V roce 1888 byl založen hasičský spolek a český hasičský sbor začal pracovat v roce 1947.
V letech 1909 – 1913 byla zbudována nová okresní silnice Nejdek – Černava – Tatrovice,
byla zemní – písčitá. Teprve v roce 1961 byla s několika úpravami vyasfaltována. V roce
1921 byl zaveden do obce elektrický proud, v roce 1950 zřízen v obci obecní rozhlas, který
byl v roce 1971 opraven a vybaven novou ústřednou. V roce 1957 dostává obec od ONV
televizor – první v obci. V témže roce byla dokončena likvidace bouraček – základů
po bývalých zbořených domcích. V roce 1966 byly v akci Z (celostátní akce Zvelebeni)
postaveny nové zděné autobusové čekárny . V roce 1971 byla zavedena nová telefonní
přípojka. První služební číslo 251 u p. Pelikána sloužilo rovněž jako ohlašovna požáru.
Číslo 252 měla pošta a číslo 253 MNV. V roce 1972 bylo instalováno nové výbojkové
veřejné osvětlení. Předtím byla osvětlena jen lesní cesta z Černavy do Rájce s vedením
zavěšeným na stromech, které však díky bouřce vydrželo pouze rok. V roce 1972 byl v obci
zaveden pravidelný svoz odpadků v sudech pomocí traktoru Z-25 místního národního výboru.
V letech 1972 – 1975 v akcích Z – svépomocí občanů a s dotacemi ONV byly vybudovány
protipožární vodní nádrže na konci Černavy u čísla popisného 7 (p.Štěpán), u čísla popisného
8E (p. Veselý), u čísla popisného 88 (p. Karčák) a v Rájci u čísla popisného 32 (p. Fyrbas).
Dále v těchto letech byla provedena oprava a rozšíření hostince a KD v Rájci ( prodloužení
jeviště, nové wc a kuchyň), následovala rekonstrukce požární zbrojnice včetně sušící věže,
zbudování parčíku v Rájci u čísla popisného 83 (tzv. Häuserpark), kde předtím byla
rozbahněná louka. Dále se provádělo osázení stromků podél silnice, hřiště a založení aleje
od hospody v Rájci k číslu popisnému 116. Aby se zamezilo povodním, byla provedena
regulace Černého potoka, v Černavě byl zbudován samospádný vodovod k číslu popisnému
28,29 a 30. Pokračovala rekonstrukce fotbalového hřiště s upraveným povrchem, kovovými
brankami a oplocením, prolézačkami, houpačkou a hřištěm na volejbal. A do roku 1976
proběhla nákladem 1,3 milionu Kčs rozsáhlá rekonstrukce obecních cest z dříve bahnitých
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na asfaltové, v celkové délce 3,2 km. Většina těchto děl nám slouží dodnes, díky obětavosti
těch, kteří se na nich, převážně svépomocí podíleli, většinou zdarma v akcích Zvelebení.
Bohužel v letech 1976 až 1990, kdy obec ztratila samostatnost, se toho moc nového
nezbudovalo a úsilí bylo soustředěno víceméně na úklid veřejných prostranství.
Co se vybudovalo po roce 1990 už není historie a každý to může vidět sám.
Příště se dozvíme něco o starých zvycích.
Václav Pelikán
obecní kronikář

Co se událo od posledního vydání Černavanu
Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den již tradičně pořádají hospodští z Rájce čarodějnické slavnosti, které
rovněž tradičně vyústí v pálení čarodějnic. Z pochopitelných důvodů se tohoto dramatického
obřadu nezúčastňují starší dámy nevalné pověsti, takže je velmi pravděpodobné,
že se na parketu při tanečcích, které následují, lze setkat jen s mladými, všeho schopnými
ženštinami.

Prvomájové šílenství alegorických vozidel
Jak se zdá, Filipojakubská noc měla
opravdu dlouhého trvání a čarodějnické
orgie přerostly téměř v
davové
šílenství, které vyústilo v nepopsatelný
dobově vytůněný, mávátky, hesly
a státníky zdobený průvod. Jeho
účastníci
se
částečně
vezli
na alegorických
samohybech
neznámých výrobců a kdo se nevešel,
musel po svých.

Zahájení sezóny vesnického muzea
V sobotu 7. května jsme
slavnostně zahájili novou sezónu
vesnického muzea v Rájci.
Magnetem pro návštěvníky se
stala
výstava
vzácných
archeologických nálezů z dvorků
a sklepů našich spoluobčanů, kteří
se o své poklady nezištně podělili.
Umělecký
dojem
svými
fotografickými
prvotinami
podnítil Lukáš Filipcsik a škvarky,
pivko a koláčky už mohly přebít
jen evergreeny harmonikáře pana
Milana Pánka a jeho skupiny.
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Kácení máje
28. dne měsíce května se v Rájci
opět kácela májka. Náročné
dramatické role ztvárnili Václav
Průša,
Pavel
Guth,
Karel
Rozkot ml. a Pavel Šťastný. Přes
nástrahy zřejmě nealkoholového
opojení se jim nakonec podařilo
májku bez úrazu skolit. Děti
se vrhly na dobroty a dospělí jim
vydatně pomáhali. Dovršení
májové noci, tentokrát v režii
rájeckého hospodského, se konalo
na sále kulturního domu.

Přednáška o Krušných horách
V pátek 3.června jsme již podruhé přivítali v sále KD v Rájci Stanislava Wiesera, který
si pro nás opět připravil poutavé vyprávění o Krušnohoří a Poohří, po kterých se toulal
v loňském roce. Zajímavé byly i jeho srovnávací dobové a současné fotografie krajiny, kterou
má detailně prošlápnutou.

Cyklovýlet
V sobotu 25. června se už podruhé cyklonadšenci naší obce vypravili, někteří autobusem,
ti statečnější po ose, na tradičně náročnou cyklistickou výpravu. Start se měl konat
po svíčkové na Přebuzi, ale chybička se vloudila a místní pohostinství zklamalo. Museli jsme
najít sílu vyrazit nalačno a kaloricky vyčerpaní jsme dorazili do Šindelové, kde jsme doplnili
zásoby, opravili píchlou duši a vyrazili přes Favorit k domovu.

-6-

ročník 2016 číslo 2

ČERNAVAN

Letní slunovrat
Večer týž den se mohli příznivci
pohanských tradic účastnit vítání
příchodu léta. Tentokrát byl zpěv
u plamenů ohně doplňován
podmanivým bubnováním mnoha
snažících se nadšených amatérů.
Světla ohně a svící svítila, písně a
bubny zněly a léto přesto přišlo
a jaké.

Bodyzorbing
Po testovacím nultém ročníku fotbalu v nafouknutých koulích se první ročník o putovní pohár
opravdu povedl. Na hřišti v černavě bylo o zábavu postaráno, nechyběla sranda, hudba ani
napětí, jídlo pití ani věcné ceny pro hráče. Pevně doufáme, že druhý ročník s magickým
datem 22.7.2017 bude mít minimálně stejnou účast a přejeme pořadatelům, aby jim vše
vycházelo, a to včetně počasí.

Fotbalový turnaj
Sobota 3.září byla slunečná,
bezvětrná, prostě ideální pro
sportovní klání. Pohár starosty
obce Černava byl připraven a 3,
tentokrát pouze 3 družstva, se
chystala o něj bojovat. Černava
skládala svůj tým do posledních
chvil, museli jsme nakoupit cizí
fotbalisty a nakonec skočili do
kopaček i starosta a dorostenka
Kamila Vargová. Přestože pískal
artrózou
stižený
a
místní
atmosférou motivovaný Franta Puki, naše skvadra skončila na posledním místě. Možná taky
proto, že tentokrát chyběla Dvořákovic roztleskávačka. Vzhledem k počtu zúčastněných
družstev ale stejně přistáli na bedně. Pohár si odvezli borci Žáby (dočasně) a druzí skončili
novorolští.
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Vítání občánků
V pátek 16. září se v prostorách vesnického muzea uskutečnilo slavnostní vítání občánků.
Od června 2013, kdy se konalo předešlé, nás přibylo o 12 dětí. Jsme prostě čiperná vesnice.
Rovněž se začíná vyrovnávat
počet dívek a chlapců, což skýtá
naději, že to snad bude časem
s tím fotbalem lepší. Pro bližší
seznámení s novou generační
vlnou přikládáme jmenný seznam
pozvaných
občánků:
Daniel
Bořuta,
Marie
Bujárková,
Magdaléna Částková, Adam
Hruška, Kryštof Janeček, Melánie
Kratochvílová,
Barbora
Pavlovcová,
Kateřina
Pospíchalová,
Jonáš
Půža,
Štěpánka Urbanová, Kateřina Vecková, Matěj Žejdl. K naší lítosti se z 12 pozvaných 3
nedostavili. Všechny zúčastněné děti obdržely z rukou starosty pamětní list, dárkový balíček s
hrnkem a svícen od místního kováře Karla Částky.

Vítání podzimu
23.září se pár skalních příznivců sešlo v Rájci pod kaštany, zapálilo oheň a za doprovodu
harmoniky našeho božského Káji Rozkota zapělo známé písně. Je třeba vyzdvihnout aktivní
pěveckou účast obyvatel domu seniorů, kteří statečně odolávali plíživé zimě, přivítali podzim
a odcházeli mezi posledními.

Rájecká drakiáda

I letošní 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 draky i balóny štěstí, aby se vznesly k nebesům, ale byl
to nadlidský úkol, který zvládli pouze mistři pilotáže.
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Pyžamová zábava
Za doprovodu kapely ALABALABAMBA z Chodova
rejdily sálem kulturního domu v Rájci postavy oděné no
nočních úborů. Tradiční pyžamová zábava se opět setkala
s velikým ohlasem. Dobrá zábava, kterou podpořila
kvalitní kapela, trvala do brzkých ranních hodin. I bohatá

tombola slavila velký úspěch. Již dnes se jistě mnozí z vás těší na její další ročník.

Dýňování
V předvečer státního svátku, ve
čtvrtek 27.října jsme se opět sešli
v Rájci u zvonice a vyzdobili její
okolí tradičně i nezvykle nápaditě
a vtipně vyřezávanými dýněmi,
které vykouzlili a přinesli místmí
i příchozí šikulky a šikulové.
Celkem
18
tvůrců
bylo
za tu rozsvícenou krásu oceněno a
kdo nedostal sladkost, mohl si
pochutnat na starostovic dýňové
polévce. Zase jeden společně
příjemně prožitý podzimní večer.

Lampiónový průvod
Na svatého Martina se pije svatomartinské víno, peče se svatomartinská husa a z Černavy
vyrazil světýlkový průvod. Po vystoupání temným lesem a průchodem tajemnou alejí dorazil
ke zvonici v Rájci. Malí světlonoši zvoněním na zvon přivolali svatého Martina na koni,
vyslechli si legendu, která ho provází, posbírali zlaté mince, které rozdával chudým
a zazpívali jeho koni, který nezapomněl na bílou nadílku. Nedostali ani víno. ani husu, ale
odnesli si přání krásné zimy a písničku s rolničkou.
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Přehled plánovaných akcí do konce roku 2016
24. prosince
28. prosince
28. prosince
29. prosince

22:00 hodin
10:00 hodin
18:00 hodin
12:00 hodin

Zpívání u zvonice
Turnaj ve stolním tenise
Sousedské posezení s hudbou
Turnaj jednotlivců v karambolu

Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí.

Informace z obce
Volby 2016 – výsledky hlasování v obci Černava
celkem

Okrsky
zpr.
1
1

Voliči
Vydané
Volební
Odevzdané
Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů
v%
100,00
260
90
34,62
90
89
98,89

Kandidátní listina
číslo
název
1Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2Občanská demokratická strana
5Sdružení nezávis. kandidátů 1
12Česká str.sociálně demokrat.
14ALTERNATIVA
27VOK-Volba pro Karlovarský kraj
30ANO 2011
33ÚSVIT-NK s Blok. proti islam.
37Komunistická str.Čech a Moravy
41Národní demokracie
52Svobodní a Soukromníci
54DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!
57Strana zelených
63STAN s podp.KOA,KDU-ČSL,TOP09
64HN.ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST
67NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
70SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
78Koalice SPD a SPO
80PRO Zdraví a Sport
82Česká pirátská strana

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
2
2,24
2
2,24
3
3,37
1
1,12
7
7,86
24
26,96
1
1,12
13
14,60
0
0,00
0
0,00
7
7,86
0
0,00
6
6,74
6
6,74
0
0,00
0
0,00
12
13,48
4
4,49
1
1,12

Poděkování Diakonie Broumov
Velmi rádi tlumočíme poděkování zástupců Diakonie z Broumova všem dárcům, kteří sbírkou
použitého ošacení projevili štědrost a ochotu pomáhat potřebným a sociálně slabým.
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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-aprovozu-kotlu-v-roce-2016.aspx
ve spolupráci s Asociací podniků topenářské techniky a 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, je
možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu: 2600703737/2010. Hotově pak přímo
na OÚ v Černavě. V příštím roce již nebudou poplatníci obecním úřadem vyzýváni k úhradě
poplatků. Děkujeme za pochopení.

Požár v Černavě
Ve středu 5.10.2016 v ranních hodinách došlo na území naší obce k požáru obytného přívěsu,
přistaveného v údolí Černého potoka nedaleko parovodu. Požár uhasili přivolaní hasiči
a naštěstí nikdo nebyl zraněn. Zbytky po požáru byly na náklady obce odstraněny.

Upozornění 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.

Slovo na závěr
Vážení spoluobčané, nenávratně se blíží konec dalšího roku a my jsme rádi, že jste
ho přestáli ve zdraví a bez živelních pohrom. Přejeme Vám aby se v tom rok 2017 příliš
od letošního nelišil, jen aby tolik nepospíchal.
A na závěr je naší milou povinností upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na akcích,
které u nás v uplynulém letošním období proběhly, ať už tím, že při jejich přípravě
i realizaci pomáhali, nebo prostě tím, že se jich zúčastnili. Vám všem patří velký dík.
Přijměte od nás proto další pozvání na chystané akce, která pro Vás a Vaši i naši radost
připravujeme.

Vaši zastupitelé
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