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Vážení spoluobčané!  
Rok se s rokem sešel a už je tu zase čas podzimních plískanic a prvních sněhových vloček. Léto 

bylo přívětivé a podzim vrchovatou měrou naplnil houbařům z loňska vyhladovělé košíky. 

Dlouhé večery navozují romantickou náladu a světlo svící je přívětivé pro pokročilý věk i 

zapomenuté pavučiny. Nepropadejte proto úklidovému šílenství a vychutnejte si čas předvánoční 

četbou a sklenkou něčeho dobrého. 
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Společenská kronika  

Jubilanti  
   

Ve druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví významná životní jubilea:  

German Maljanovský, Drahomíra Maljanovská, Ludmila Karasová, Zdena Beníšková, Jáchym 

Malý, Milan Pánek, Josef Hildebrant, Vladislav Procházka, Jaroslava Zálešáková, 

Oldřich Zálešák, Miloslava Kotenová a Petr Kainar. 

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

 

Smutné zprávy  
Bohužel i tato rubrika došla v druhé polovině letošního roku svého naplnění.  

Už jenom vzpomínat můžeme na černavského hostinského Romana Zálešáka. 

Čest jeho památce. 

 

Narození  
  

S radostí oznamujeme, že do obce přibyl další chlapeček Lukáš Karčák. Rodičům 

blahopřejeme přejeme všem štěstí a zdraví. 

 

 

  

Co se událo od posledního vydání 

Černavanu  

  
Jarní úklid obce - 6.4.2019 

Každý se těší, až ledy odtají a jarní sluníčko probudí 

odvážné sněženky a ostatní přírodní zázraky. A to je 

ten pravý čas, kdy si natěšený občan naší vsi řekne, 

jestlipak už bude ta jarní brigáda? Ani letos jsme o 

tuto oblíbenou akci nepřišli. Část pracantů, kteří si 

hlídají bezpečnou vzdálenost od pohostinství, se 

ujala obnovy nátěru naší zvoničky, část likvidovala 

pořezané větve na hřišti v Rájci a spolu s dětmi zde 

uklízela listí, několik brigádníků zvelebovalo 

prostranství kolem obecního úřadu. Po práci se 

sešli na hřišti, kde dostali sladkou, uzenou a 

tekutou odměnu. Všem patří dík nejen za 

odvedenou práci, ale i za sounáležitost, kterou 

ten den projevili 
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Velikonoční výstava a soutěž - 21.4.2019 
Po léta patří u nás Velikonoční neděle těm, kteří se chtějí podělit o radost 

ze svých vlastnoručně vyrobených jarních dekorací, kraslic, pomlázek a 

hlavně pokrmů, které k Velikonocům patří. To je ostatně hlavní lákadlo 

pro ty, kteří se přijdou na vystavené předměty podívat a svými 

nestrannými hlasy vyhodnotit ty nejzdařilejší. Letošní Velikonoce byly 

obohaceny o tématickou výstavu obrazů ze života světců, z nichž mnohé 

visely nad postelemi našich babiček a které včetně oltářů a křížů zapůjčil 

svým mnišsky odříkavým způsobem života proslulý místní kovář Karel 

Částka. 

 

Pálení čarodějnic a prvomájový výjezd 30.4.2019 – 1.5.2019 
Tradiční zpopelnění neznámé fešandy nevalné pověsti proběhlo osvědčeným způsobem na 

hranici u hospody v Rájci. Ti, kteří se z tohoto obřadu včas vzpamatovali, se mohli zúčastnit 

motorizované vyjížďky, aby si v dobových kostýmech a s dobovými hesly připomněli, jak se 

slavil 1. máj před 30 lety.  

 

Nová sezóna muzea v Rájci - 11.5.2019 
V tuto květnovou sobotu 

byla otevřena další 

muzejní sezóna ve 

stodole v Rájci, kdy byla 

slavnostně zahájena 

dětským flétnovým 

triem výstava fotografií 

černavského rodáka 

Petra Surého. Pořídil na 

svých cyklotoulkách po 

různých světadílech 

snímky vypovídající o 

obtížnosti i poezii 

sólových výprav napříč jednotlivými kontinenty. Jarní dekorace 

Aleny Virágové a chutné občerstvení bylo dalším bonusem pro 

návštěvníky muzea. K poslechu zahrála skupina pana Milana Pánka. 
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Důl Mauritius - 18.5.2019 
Po dolech Johannes a Jeroným navštívili zájemci o historii dobývání kovů v Krušných horách, 

kteří v naší obci žijí, další zajímavou lokalitu – hornické dílo Mauritius u Abertam. Účastníci 

zájezdu vyfasovali pláštěnky a holínky a sestoupili do podzemí, aby se zájmem a pokorou 

obdivovali tvrdou a nebezpečnou práci již dávno zapomenutých horníků. 

 

 
 

Kácení máje - 25.5.2019 
Vedoucí pohostinství v Rájci Petra Pelesná 

pořádala tradiční amatérské představení – Kácení 

máje, které v různých úpravách, ale vždy se 

stejným scénářem, pamatuje staré časy. Je to jedna 

z mála tradic, která tady přetrvala.  

 

 

 

Dětský den – 1.6.2019 
Odbory naruby se opět zhostily pořádání této oblíbené akce pro děti a připravily pro ně řadu 

soutěží a odměn. Maminky i tatínkové vydrželi zápolení svých ratolestí a nespěchali domů díky 

připravenému lákavému občerstvení. 

 

Hudební kavárna v muzeu - 15.6.2019 
Příznivci poslechu hudební tvorby se sešli na koncertě 

Martina Plase, který svou bravurní a umělecky 

ztvárněnou hrou na klavír vytvořil skvělou 

podvečerní atmosféru v prostorách muzea. 

Kavárenské stolky, pohár vína, svíce a dobrá nálada 

provázely celý večer. Všichni si nakonec přáli, aby k 

nám Martin Plas opět brzy zavítal. 
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Cyklovýlet a vítání slunovratu – 22.6.2019 
Nadšení pro hromadnou cykloturistiku mírně v naší obci 

opadá, ale skalní kolisté se sešli i tentokrát, i když v 

menším množství, a vyrazili na trasu. Možná vzhledem k 

přibývajícímu věku nebo ubývajícím silám zvolili 

výpravu na pohon z 

Temelína. Žijeme 

pod horami a cesty 

jsou tu z kopce do kopce, takže jim to přejme.  

Tentýž večer se zase přes nepřízeň počasí a nezvyklé 

chladno sešla parta u ohně a svým kolektivním zpěvem za 

doprovodu kytar lákala léto, aby konečně dorazilo. 

Nakonec nezklamalo.  

 

Otevření dětského hřiště v Rájci - 24.8.2019 
Konečně se naši malí občánkové dočkali svého hradu, 

kolotoče a houpaček. Už na slavnostním otevření se jich 

sešlo dost a hned si všechny herní prvky vyzkoušeli. Dětské 

hřiště v Rájci je hojně dětmi využíváno a jejich rodiče si tu 

rádi popovídají s ostatními. 

 

 
 

 

Fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava – 31.8.2019 
Už podruhé se uskutečnil turnaj ve fotbale na hřišti v Rájci. Počasí 

přálo všem zúčastněným a všechna 4 mužstva, i když s nižším 

počtem hráčů, hrála jako o život. O 3. místo válčili Pohani s 

Černavou a Černava ustála bramborovou pozici. Finále si zahráli 

Pepíci a SKS Nejdek a protože do konce hrací doby dali i obdrželi 

jeden gól, došlo na penalty. V těch se Pepíkům dařilo, takže si 

vykopali pohár. Na regulérnost hry dohlížel místní nestranný 

běhavý sudí František Puki.  
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Vítání podzimu - 21.9.2019 
Léto odešlo, tak nezbývá než vítat další roční období. Děláme to i přes nepřízeň počasí rádi, co 

nám taky zbývá? Čekají nás dlouhé noci a zatmělá rána a venku se sejdeme zase, až se to prohodí. 

 

Drakiáda – 5.10.2019 
Letos stačily Odbory naruby objednat vhodné 

počasí, takže zafoukalo i svítilo. Nad velkým 

hřištěm v Černavě kroužily barevné podzimní 

symboly a bylo těžké vybrat vítězného draka. 

Každý účastník byl obdarován a krásné odpoledne 

si užili všichni.  

 

 

Oslava založení obce Černava – 19.10.2019 
V rájeckém kulturním stánku jsme si připomněli 530. 

výročí naší obce.  

Pozváni byli kromě jiných i stateční muži, kteří stáli 

v čele obecních zastupitelstev v uplynulých 30 

letech. Toto setkání bylo připomenutím památky a 

díla obyvatel dávných i přítomných. Za ta dlouhá léta 

se zde vystřídalo mnoho generací různých národností 

i tradic, které prožívaly své dobou poznamenané 

osudy. I v těžkých dobách se ale lidé setkávali, aby sdíleli své radosti či smutky. Snahou o 

zdokumentování tohoto období byla rovněž kniha, kterou jsme před dvěma lety vydali. Součástí 

integrity a hrdosti na místo kde žijeme, jsou i kulturní zážitky. Proto se snažíme pokračovat v 

tradicích našich předků a taky zakládat nové. Oslava výročí je jednou z těch tradic, které 

uctíváme. Připravili jsme malou obrazovou retrospektivu vývoje naší obce převážně v 

posledních 30 letech, kdy se správa věcí vrátila zpět do jejích rukou. K dobré náladě přispěla i 

orchestrální formace ČERVENÍ PANTEŘI vedená Květou Teturovou a příjemnou atmosféru 

doplnil i připravený raut.  
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Soutěž o nej...dýni - 26.10.2019 
U zvonice v Rájci se opět sešli tvůrci nejbizarnějších výrazů obřích oranžových plodů, jejichž 

rozsvícené grimasy zářily do noci ještě další dny. Účastníci vybrali nejvydařenější výtvor, ale 

malou odměnu dostali všichni a starostova dýňová polévka opět neměla chybu. 

 
 

Lampiónový průvod 8.11.2019 
V předvečer svátku sv. Martina, který tentokrát sníh nepřinesl, se sešlo v Černavě na náměstí 

nezvykle mnoho lampiónů a jiných světýlek. Jejich světlonoši procházeli tajemným lesem do 

Rájce ke zvonici, kde si zazvonili na zvon a zazpívali. 

 

Plánované kulturní a sportovní akce   
01. 12. 2019 16:00 Adventní výstava v muzeu  

01. 12. 2019 17:00  Adventní koncert v KD Rájec 

06. 12. 2019 17:00  Mikulášská pro děti 

24. 12. 2019 22:00  Zpívání u zvonice 

27. 12. 2019 10:00  Turnaj ve stolním tenise 

27. 12. 2019 18:00  Sousedské posezení 

18. 01. 2020 19:30  10.společenský ples 

 

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

stránkách obce, případně na plakátech. 

 

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 zveřejňuje je na stránkách 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Na této adrese zadáte kraj a pak typ kotle.  
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Gratulace k získání Jánského plakety 
Je nám ctí oznámit, že v řadách našich občanů se nachází držitel stříbrné Jánského plakety za 20 

dobrovolných odběrů krve Petr Steinmüller, k čemuž mu rádi gratulujeme a za všechny případné 

příjemce srdečně děkujeme. 

 

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

možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu : FIO banka 2600703737 / 2010 

Hotově pak přímo na OÚ v Černavě. V příštím roce opět nebudou poplatníci obecním 

úřadem vyzýváni k úhradě poplatků. Děkujeme za pochopení. 

 

Upozornění před zimou  
V případě náhlého přívalu sněhu na našich komunikacích berte prosím v úvahu možnosti 

používání sněhových řetězů. Kdyby nastala kalamita, využívejte k parkování odstavná 

parkoviště v obci – u hřiště a pohostinství v Rájci, v Černavě pak u obecního úřadu.  

Protahování v obci bude tuto zimu zajišťovat již obec sama, k tomuto účelu byl zakoupen traktor 

Zetor Proxima s nakladačem a přední hydraulickou radlicí v ceně 1,5 mil Kč. V Kobelci v 

zatáčce u pana Fedaka bude umístěna nádoba s posypem. 

 

Dotace za rok 2019 
V roce 2019 se podařilo získat postupně tyto dotace :  

Dotační program Karlovarského kraje Název akce Dotace 

1. Podpora kulturních aktivit Adventní koncert a výstava 10 000,- Kč 

2. Podpora oprav a stavebních úprav místních komunikací Oprava místní komunikace 228 774,-Kč 

3. Podpora obnovy venkova Oprava místní komunikace 222 590,-Kč  

Dotační program MMR   

4. Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku 

Dětské hřiště 340 592.- Kč 

 

Plánované akce na rok 2020 
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh investic a oprav v následujícím roce, které připravil 

starosta s účetní a finanční komisí a nyní ho předkládáme i Vám: 

 

• Oprava místních komunikací –  2 000 000,- Kč 

• Pohostinství oprava přístavby pódia – 500 000,- Kč 

• Schodiště a přístavek před úřadem – 200 000,- Kč 

• Nákup stromů do aleje – 150 000,- Kč 

• Rekonstrukce bývalé hasičárny, projekt, vyčištění – 120 000,- Kč 

• Územní plán – 160 000,- Kč 

• Most v Rájci - údržba  30 000,- Kč 

• Tiskárna na úřad – 55 000,- Kč 

• Radar – 60 000,- Kč 

• Stání na kontejnery v Rájci – 50 000,- Kč 
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• Hřiště v Rájci – 50 000,- Kč 

• Světlo u zvonice – 5 000,- Kč 

• Oplocení okolo ČOV – 20 000,- Kč 

• Osvětlení v obci –10 000,- Kč 

• Zastávka v Černavě – 20 000,- Kč 

• Dotace obce na lokální ČOV – 100 000,- Kč 

• Náklady na komunální techniku, drobné opravy – 20 000,- Kč 

• Nákup hasičských přístrojů – 80 000,- Kč 

• Obecní výlet – 17 000,- Kč 

• Nové popelnice – 20 000,- Kč 

 

Slovo na závěr 
Vážení spoluobčané, oslavili jsme letos významné výročí založení místa, který se stal naším 

domovem. Snažme se jej udržovat a chránit, jak si domov zaslouží. 

Přejeme Vám krásné Vánoce 

 

                                                                                                    Vaši zastupitelé 

 

V Černavě, listopad 2019 

 

Autorka textů:  Mgr. Milena Částková 

Autorka fotografií: Živa Lípová  

 

 


