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 Vážení spoluobčané!  
Jaro je tady, ptáci prozpěvují, sluníčko hřeje pomalu se probouzející krajinu, co jsme na podzim 

nestihli uklidit jakoby vyrostlo, ale pohled na první kvítka nás vrátí do pohody, takže se na ty 

hrábě a lopaty docela těšíme. Aby to šlo lépe od ruky, přicházíme s novým Černavanem, kde se 

můžete seznámit s událostmi, které u nás od prosince proběhly a které nás letos čekají. 
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Společenská kronika  

Jubilanti  
   

V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví významná životní jubilea Roman Geisler, 

Josef Bauer, Jan Jelínek, Miroslav Kafka, Eva Šimková, Václav Hladký, Bedřich Surý st.,  

Zdeněk Pavlovec, Václav Pelikán, Vladislav Procházka, Irma Pomijová, Jiřina Szencziová, 

Karel Částka, Bedřiška Ullmannová, Ladislav Pomije. 

 

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví a mnoho malých i velkých radostí. 

 

Smutné zprávy  
Máme bohužel i smutné zprávy. Naše řady opustili pan Jan Karčák a Vladimír Matoušek. 

Čest jejich památce. 

 

Narození  
  

Radujeme se spolu se šťastnými rodiči z narození krásného chlapečka Jiříka Holečka. 

 

Rodičům blahopřejeme a přejeme všem štěstí, zdraví a lásky v 

kruhu rodinném. 

  

 

  

Něco z kuriozit a nej... naší obce 
 

 Včelařství má v naší obci dlouhou tradici. Již 25.4.1925 byla udělena zemědělci a 

obchodníku s krajkami, K.Rodigovi z Černavy č.16, Včelařským ústředím v Praze Zlatá 

čestná včela. Včelařský spolek byl u nás od roku 1909, kdy byly ještě slaměné úly. Pěstování 

včel má u nás úspěšné následovníky. Pánové Bohumil Hlaváč, Jaroslav Zázvorka, Roman 

Geisler, Milan Koten a další pokračují v této bohulibé činnosti, za což jim patří dík. 

 První nařízené číslování domů bylo v Černavě zaváděno od roku 1770, od čísla popisného 

1 při Černém potoce. 

 Poslední vlk byl roku 1920 v Černavě zastřelen u „Mrtvých rybníků“ mezi domy č.p. 88 a 

109. 

 23.12.1850 zastřelil sedlák Václav Fischer divokou svini o váze 80 liber, tj. 40-50 kg.  

Zdržovala se několik dní v okolí Tatrovic a Černavy a podle stop si tehdy mysleli, že je to 

jelen. Po výstřelu lovec vzrušením omdlel. V tehdejších dobách se u nás černá zvěř 

vyskytovala jen vzácně. 

 První radiopřijímač v obci si 15.8.1925 zhotovil absolvent měšťanky A. Schneider, Černava 

č.p.80. 

 První automobilová nehoda se v Černavě přihodila 27.2.1936, kdy byl sražen nákladním 

autem velkoobchodníka z Chodova A. Krombergera dvanáctiletý školák, Antonín Lill. Stalo 

se to u č.p.27 (dnes vedle Domu seniorů) a chlapec utrpěl zlomeninu nohy. 
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 V letech 1909 až 1913 byla zbudována nová okresní silnice Nejdek-Černava-Tatrovice. Byla 

ještě zemní, písečná, po roce 1962 pak asfaltová. 

 21.3.1923 byl poprvé do obce po sloupech zaveden elektrický proud. Do té doby se svítilo 

petrolejkami. 

 První mlátička na obilí na el. proud byla zakoupena sedlákem K.Rodigem . Ostatní mlátili 

obilí na pohon žentourem a před rokem 1890 se mlátilo jen cepy. 

 V roce 1957 se objevil v obci první televizor a to na MNV, č.p.80. 

 V roce 1972 byl v obci poprvé organizován svoz domovního odpadu.  Sudy svážel traktor 

MNV. 

 21.5.1938 byla kdesi v Černavě vysazena lípa na počest prezidenta T.G.Masaryka. Přesné 

místo nám není známo, jestli někdo ví, ať odpoví. 

 

          V.Pelikán, kronikář obce 

  

Co se událo od posledního vydání Černavanu   
Adventní koncert a výstava 
 

První adventní neděli se v prostorách muzea v Rájci 

již tradičně koná předvánoční výstava, kde 

prezentují svoje rukodělné výrobky šikulové a 

šikulky z řad našich občanů i jejich přívrženců z 

blízkého okolí.  

Škvarky a svařáček opět nechyběly a večer 

korunoval Vánoční koncert DaD kvintetu pana Ing. 

Pavla Žemličky. 

Bouřlivý potlesk, který první adventní neděli 

uzavíral, patřil všem účinkujícím, ale poděkování si zasloužilo i 13 tvůrců vystavených 

vánočních dekorací: Jana Bauerová, Sára Zaschke, Hana Hladká, Hana Rosívalová, Dáša 

Šimková, Soňa Vetchá, Edina Sury, Jiřina Benešová, Adéla Kůtová, Lucie Černá, Jana Průšová, 

Josef Krouza a Karel Částka. 

 

Mikulášská pro děti 
I tentokráte připravili členové Odborů 

naruby nadílku pro recitující či 

zpívající holčičky a kluky. Mikuláš 

sice nebyl z největších, ale vtipné 

průpovídky, kterými děti častoval, 

jeho výšku převyšovaly. Čerti, lehce 

věkem protřelí, rozhodně děti 

neděsili, takže si spokojeně odnášely 

zasloužené sladké balíčky. 
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Zpívání u zvonice 
Na Štědrý večer se sešlo několik pěvecky disponovaných spoluobčanů u zvonice v Rájci a opět 

předvedli excelentní výkon při zpěvu vánočních koled, přestože byli znevýhodněni dietními 

chybami u sváteční večeře. 

Mnozí z nich pak zklidňovali trávící ústrojí v místním pohostinství.  

 

Turnaj ve stolním tenise 
V dopoledních hodinách 28.12. přišlo nečekaně 

málo pingpongových expertů na open Černava.  

V nejobsazenější kategorii mužů vyrval vítězství 

místním borcům Martin Plas z Prahy, druhé místo 

vybojoval Jan Havel z Chebu a třetí skončil zástupce 

místních sportovců Bedřich Surý. 

V ženách se, díky absenci šampiónky z Oloví, 

umístila na prvním místě Lucie Havlová a druhé 

místo v nabité účasti tří závodnic vydřela zánovní 

kyčlí vybavená Milena Částková. Třetí místo jsme 

vnutili nahodile se vyskytující návštěvnici turnaje.  

Všem zúčastněným patří gratulace a poděkování, že nelenili a přišli. 

 

Sousedské posezení 
Téhož dne večer se sešli sousedé a sousedky na tradičním posezení, 

aby si poslechli projev opětovně zvoleného pana starosty, probrali 

novinky, zatančili a popřáli si to nej... do nového roku. 

 

 

 

 

9. Ples pod kaštany 
V sobotu 19.1. se po tanci dychtící místní i hosté hodili do 

gala, dámy přepudrovali nosíky, pánové před nimi ukryli 

ulité bankovky a vyrazili do Rájce na ples. Sál naplněný tak 

akorát, nálada osazenstva skvělá, účast na nenáročných, ale 

vtipných soutěžích nebývalá a ta hudba! Nejlepší muzika, 

jakou na plese 

pamatujeme. Na 

tom se shodli 

všichni a všichni 

taky tančili! Tombola nechyběla a nikdo se nepopral. 

Odborům naruby patří velký dík a příští rok už není 

třeba pátrat po dobré kapele.  
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Historické lyžování – reprezentace obce 
Černavská štafeta lyžníků - Abertamy 2019 

Z pohledu naší účasti 3. ročník závodu 

historického lyžování v Abertamech se konal 

v sobotu 2. 3. 2019.  

Opět jsme vyštvali moly ze skříní, vytunili a 

oděli svoje zvětralé módes róbes, někteří 

napustili svoje jasanky a napekli, navařili a 

vypálili jsme něco do hrdélka. 

Udatný tým sliboval, že svým elánem a 

mladickým nasazením posune laťku na 

výsledkové listině směrem k předním místům. 

Nestalo se, ale 19. místo odpovídalo našim 

aktuálním možnostem. 

Na start nastoupil elegantní soupeřobijec Tomáš, jehož hlavním úkolem bylo udržet se v přední 

linii.  Taktický plán, v jeho případě se zbytkem sil, bez chybičky splnil. Statečná Živa převzala 

pomyslný kolík a srdnatě se potýkala s prokluzujícími prkýnky. Nakonec dostála svému jménu 

a na trati neskonala. Barva lící Vládi už před startem úspěšně konkurovala okolním zavátým 

stráním. Během se to pochopitelně nezlepšilo, takže místní pohotovostní skupina Červeného 

kříže preventivně vybalila resuscitační kufřík. Zdeněk dostál formě vzorně trénujícího, věkem 

neopotřebovaného sportovce a doběhl lehce růžově zbarven a zdráv. Lenka neváhala obětovat 

pověst vyhlášené škvarkové odbornice a ve slušivé zástěrce se statečně probíjela k cíli. Lukáš v 

pozici fešáka lázeňského kříženého s Al Kaidou rovněž zdánlivě bez problému proplul závodem.  

Nasazení hasičského velmistra Pavla bylo raketové, jak se ostatně předpokládalo. I jemu však 

postupně mizel úsměv z ohněm zkoušeného chrupu. Pak ale zabral a do cíle dorazil včas. Štafetu 

předal ambicióznímu Václavovi. Před cílem i on vzbuzoval dojem, že se marně shání po plících, 

které ho opustily daleko na trati. Naprosto bez ambicí pak uhýbal rychlejším soupeřům při 

rádoby běhu technicky opožděný, vázání vláčející, Pepa. Poslední štafetu přebíral finišman 

Honza a přestože se mohl šetřit před následujícím náročným závodem v pití piva, odhodil v 

euforii jednu méně funkční hůlku a doběhl zdárně jako 19. do cíle. 

Honza, který na rozdíl od některých kolegů přípravu nepodcenil, obětoval svoje úspory a ve 

svém volnu se věnoval technice a taktice 

pití, nepřátel se nelekal, na množství 

nehleděl. Zachránil tak reputaci obce. Jeho 

chvályhodné dlouhodobé úsilí se konečně 

setkalo s úspěchem. V sofistikované soutěži 

zhltnutí piva na čas překonal všech 22 

borců a vyhrál pro naši malebnou vísku 1. 

místo!!! 

Zlato nás tedy neminulo, i když jen v 

individuálních disciplínách. Ale toho bohdá 

nebude, aby to příště nebylo aspoň stejné!  

Skol! 
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Maškarní pro děti 
Březnová sobota 16.3. byla příležitostí pro naše nejmenší stát se vysněnou bytostí a vyrazit v 

takto upraveném maskování za tanečkem do Rájce. Všem to slušelo a i když nemohly všechny 

děti vyhrát, užily si nevázané dovádění na parketu. 

Díky Odborům naruby, které maškarní karneval připravily. 

 

Plánované kulturní a sportovní akce   
06.04. 14:00 Jarní brigáda 

21.04. 16:00  Velikonoční výstava a soutěž o nej... kraslici, pomlázku a nádivku 

30.04.  19:00  Pálení čarodějnic – pořádá Petra Pelesná 

01.05.  14:00  Výjezd motorizovaného prvomájového průvodu 

11.05.  16:00  Otevření muzea – zahájení sezóny 

18.05.  08:30  Důl Mauritius 

25.05.  19:00  Kácení máje – pořádá Petra Pelesná 

08.06.  16:00  Dětský den – pořádají Odbory naruby 

15.06.  19:00  Hudební kavárna v muzeu – klavír M.Plase 

21.06. 17:00 Krušné hory ve filmech Petra Mikšíčka 

22.06.  10:00  Cyklovýlet  

22.06.  20:00  Vítání slunovratu 

31.08.  09:30  Fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava 

21.09.  19:00  Vítání podzimu 

05.10.  16:00  8. Rájecká drakiáda – pořádají Odbory naruby 

26.10.  18:00  Soutěž o nej...dýni 

08.11.  17:00  Lampionový průvod 

01.12.  16:00  Adventní výstava a koncert 

06.12.  17:00  Mikulášská pro děti 

24.12.  22:00  Zpívání u zvonice 

27.12.  10:00  Turnaj ve stolním tenise 

27.12.  18:00  Sousedské posezení 

 

Termíny uvedených akcí mohou být změněny, aktuální informace budou zveřejněny na 

stránkách obce, případně na plakátech. 
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Mobilní rozhlas 
Zastupitelé obce Černava schválili spolupráci s městem Nejdek na společném provozování 

informační platformy Mobilní rozhlas. Jedná se o projekt, který je nazván Nejdecko a společně 

s námi spolupracují i další, následující obce: Děpoltovice, Nové 

Hamry, Vysoká pec, Smolné Pece. Jedná se o aplikaci, pomocí které 

budete informováni o dění v naší obci, kulturních a společenských 

akcích, ale také o nových nařízeních, vyhláškách apod. Jaký druh 

informací budete chtít dostávat je jen a pouze na vás. Majitelé 

chytrých mobilních telefonů mohou dostávat zprávy do aplikací, 

které jsou zdarma ke stažení pod názvy: Mobilní rozhlas, nebo 

Zlepšeme Česko (novější verze aplikace Mobilní rozhlas). Všichni 

uživatelé bez ohledu na to, jaký mají telefon, mohou dostávat 

informace formou SMS zpráv, nebo Emailů. Tento projekt je v 

ranné fázi a některé funkce jsou stále ještě upravované. V krátké 

budoucnosti bude součástí Mobilního rozhlasu i aktivní aplikace 

ZmapujTo, která i vám všem umožní poukazovat svými podněty na 

negativní jevy ve vašem okolí, jakými jsou například výskyt černé 

skládky, případně nefunkční lampu veřejného osvětlení apod. V 

nejbližší době vás navštívíme s přihlašovacím (registračním) 

formulářem a v případě vašeho zájmu budeme moci ukázat, jak se 

aplikace používá. 

 

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, 

736 650 144 nebo pište na e-mail cernava@volny.cz a paní Helena Plasová Vám co nejdříve 

odpoví. 

Poplatníci nebudou obecním úřadem vyzýváni k úhradě poplatků. Děkujeme za pochopení. 

 

Volné pobíhání psů 
Obracíme se na všechny majitele psů u nás, aby znemožnili svým čtyřnohým svěřencům volně 

pobíhat po obci a zabránili tak možným střetům a případnému ohrožení zdraví dalších osob. 

Množí se oprávněné stížnosti na porušování obecně závažné vyhlášky č.2/2012, která 

problematiku volného pobíhání psů řeší. Výskyt tohoto nešvaru bude předán MěÚ v Nejdku, 

řešen jako přestupek a může být pokutován. Převezměte tedy odpovědnost za své psy, protože 

sankce nejsou naším cílem. Děkujeme za pochopení. 

 

Pozvánka na brigádu 
Zveme všechny přičinlivé občany, chataře nevyjímaje, aby se v sobotu 6.dubna ve 14 hod 

dostavili na seřadiště u OÚ v Černavě, hřišti v Rájci nebo u hospody tamtéž, vzali s sebou 

nezbytné nářadí pro jarní úklidové aktivity a těšili se na společné pracovní odpoledne s buřtíkem 

a pivkem. Pro pilné děti, které vítáme, budou dobrůtky. 

mailto:cernava@volny.cz
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Na obvyklá místa (Černava náměstí a Rájec u hřiště) budou přistaveny kontejnery na komunální 

odpad. Nepatří do nich stavební odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (elektro apod.), 

které je možné odvézt do sběrného dvora v Nejdku nebo do Tatrovic. 

 

Informace o exkurzi do dolu Mauritius 
Po úspěšné loňské exkurzi do štoly Johannes pořádá letos OÚ exkurzi do dalšího důlního díla, 

dolu Mauritius. 

Termín je 18.5.2019, (POZOR ZMĚNA) odjezd v 8:30 od OÚ a předpokládaný návrat je okolo 

16–17 hodiny.  

 

Mozaika na zdi v Nejdku 
Ráda bych Vás pozvala na 

další část úpravy „Hladové 

zdi“ v Nejdku mozaikou. 

Jistě jste si všimli, že loni 

v září jsme společně 

ozdobili část této zdi 

skleněnými střípky. Sešlo 

se nás 108 a z toho bylo i 

pár pomocníků z naší 

obce. Vzhledem k 

projevenému zájmu vkládám tento příspěvek do našich listů. Pokud byste se chtěli této akce 

zúčastnit, tak na stránkách www.nejdek.cz pod záložkou Aktuality – Mozaika na zdi najdete 

odkaz na závaznou přihlášku. Jestli chcete jen přispět sklem, můžete do konání akce skladovat 

doma, případně vozit do firmy AVE v Nejdku, kde jsou připraveny kontejnery přesně pro tento 

účel. Sklo by mělo být bez etiket. Sbíráme všechny láhve a porcelán. Dne 31. 05. 2019 se koná 

přípravné setkání zástupců (vedoucích) jednotlivých týmů a samotné lepení mozaiky proběhne 

o den později, tedy 01. 06. 2019. 

Veškeré informace vám všem mohu osobně poskytnout, případně je najdete na FB pod názvem 

Mozaika na zdi.  

           Helena Plasová 

 

Plánované akce na rok 2019 
Oprava místních komunikací 
Jako každoročně máme i letos v plánu opravit, v závislosti na získaných dotacích, část místních 

komunikací. Tento rok se jedná o místní komunikace od pily Karčák směrem k Zázvorkům (ppč. 

268/5 k.ú. 620017), která je opravdu ve špatné stavu a celou komunikaci od bývalého obchodu 

až do Kobelce (ppč 560/3 k.ú. 620033). 

Žádáme vás o shovívavost v případě nutných uzávěrek částí opravovaných cest a také o 

spolupráci při řešení napojování komunikace na vjezdy do vašich domů. Informace o 

krátkodobých uzavírkách budou včas vyvěšeny na plakátech a napojení na Vaše domy bude s 

každým osobně a včas projednáno. 

Zároveň pokračujeme v nabídce dovozu odvalu na opravu cest. Zájemci se mohou hlásit na OÚ. 
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Úprava stání pro kontejnery v Rájci 
Narůstající počet kontejnerů u trafostanice v Rájci bude nutné řešit rozšířeným stáním a úpravou 

okolí. 

 

Dětské hřiště 
Pro předškolní a mladší školní věk plánujeme vybudovat malé dětské hřiště, opět v závislosti na 

získání dotace, na části sportoviště v Rájci. Od jara zde probíhají přípravné terénní úpravy, 

včetně pokácení dřevin, což nutné pro umístění herních prvků. 

 

 

Slovo na závěr  
Přejeme Vám teplé a rozkvetlé jaro, medonosné léto s dostatkem vláhy a úspěch ve všem, do 

čeho se pustíte. 

 

Přijměte pozvání na chystané akce (brigádu nevyjímaje), které pro Vás a Vaši i naši radost 

připravujeme.  

 

                                                                                                    Vaši zastupitelé 

 

V Černavě, duben 2019 

  

 

 

 


