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 Vážení spoluobčané!  
právě naším krajem proběhly volby a orkán, doufejme, že obé bez nenapravitelných následků. 

Nastal čas připravit se na zimu, která už ťuká na dveře, aby se zeptala, jak jsme se na ni 

připravili. Léto bylo přívětivé a každá nevinná procházka do lesa se stala původně 

neplánovaným sběrem hub. Nešlo tam ty hřiby prostě nechat, i kdyby si jeden, což se opravdu 

stalo, měl uhnat kýlu. Takže máme nasušeno a zelí nakrouhané. Pašík sice v chlívku 

nechrochtá, není kdy ani čím ho krmit, což dietáři kvitují s povděkem, ale vcelku lze říci, že se 

na zimu těšíme. Zahrady většinou uklidí svojí třpytivou pokrývkou a krátký den slibuje delší 

noc. Jak ji kdo využije, je už na něm. 

A abyste si zpestřili ty dlouhé večerní chvilky, přicházíme s naším nepravidelně pravidelným 

občasníkem, kde najdete mimo jiné přehled událostí, které u nás proběhly nebo které se v 

nastávajícím čase chystají. 
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Společenská kronika  

Jubilanti  
   

V druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:   

60 let  

Milada Pukiová 

65 let  

Boris Fyrbas, Dagmar Geislerová, Eva Häuserová, Christa Pomijová, Ladislav Poživil, 

Bedřich Surý. 

70 let  

Jiří Černík, Kateřina Pomijová 

80 let  

Josef Hildebrant  

83 let   

Miloslava Kotenová, Oldřich Zálešák 

87 let  

Jaroslava Zálešáková 

88 let  

Bedřiška Karasová 

 

 

Všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých.  

Smutné zprávy  
Bohužel i tato rubrika došla v letošním roce svého naplnění. Naše řady opustili Ladislav 

Luprich, Eduard Hrdlička a Anna Mandousová  

Čest jejich památce.  

  

Narození  
  

Letošní rok je narozených poskrovnu, ale přeci se jeden nový občánek narodil 

mamince Simoně Popelkové. Holčičce Sofii přejeme krásný a dlouhý život a rodičům 

gratulujeme. 
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Mýty a legendy okolo nás  

Vznik českých názvů některých lokalit po roce 1945 
Pojmenování „Slepičárna“ vzniklo tím, že v 50. letech minulého století byl velký výskyt 

lesnicky škodlivého hmyzu brouka klikoroha borového černé barvy, asi 1,5 cm velkého nosatce. 

Tento brouk škodí na lesních kulturách ožráním kořenového krčku čerstvě vysazených sazenic 

smrčků a borovic. Proto Lesní správa požádala Státní statek, aby do této lokality přivezli slepice 

v kurnících na kolech (maringotkách) a pouštěli je, aby brouka sezobaly.  Tato lokalita se 

nachází z Kobelce nahoru na sever lesní cestou doprava na spojnici Suchá-Božíčany. 

 Pojmenování „u Franků“ je okolí budovy, která se nachází od hlavní silnice vpravo, kde 

končí okres Karlovy Vary a Sokolov směrem na Poušť, asi 1200 m. Tato budova sloužila do 

roku 1946 jako hospoda a její majitel se jmenoval Frank. Jeho manželka a dcera se vystěhovaly 

do NSR v letech 1963-1965. Mnozí dnešní naši šedesátníci by mohli vyprávět, jak v opuštěném 

objektu vedli boje s půllitry a jiným zařízením. Budovu pak vlastnila Vojenská správa Sokolov 

– proto se také někdy říkalo u vojenského objektu. Dnes vlastní budovu soukromý vlastník. Dolů 

na jihozápad od této budovy se nacházejí 2 rybníky, zbudované Mysliveckým sdružením v letech 

1958-1960 a tato oblast nese název „Kaltwaser“ = česky „Studená voda“, platný a používaný 

dodnes. V tomto místě na katastru obce Tatrovice byla do roku 1945 osada, která po odsunu 

německých obyvatel byla zlikvidována a postupně do roku 1970 zalesněna. 

 Další vžitý název „za kapličkou“ je lesní komplex u kapličky při silnici Černava-Suchá 

po levé straně. Kaplička byla postavena asi v letech 1910-1920. Po roce 1960 z ní zbylo jen torzo 

a to jen základy. V roce 1992 byla obnovena na původních základech, ale daleko nižší. Německý 

název tohoto místa byl „bei Kapelle“. 

 Tyto místní názvy jsou také uváděny ve starších lesnických mapách a jsou více, či méně 

používána do dnes. 

         Václav Pelikán 

   kronikář obce 

  

Co se událo od posledního vydání Černavanu  
  

Velikonoční výstava  
Velikonoční neděle 16. dubna byla před pondělní 

mrskačkou vhodná k návštěvě našeho muzea. 

Proběhla soutěž v pečení mazanců, zdobení kraslic a 

pletení pomlázek, kterou vyhodnotila nezávislá, 

lehce zmlsaná porota. Pro náročného diváka pak 

byla připravena výstava nápaditých dekorací z 

březového proutí paní Hany Hladké.   

 

 

 

 



ročník 2015 číslo 2    ČERNAVAN  

  

    - 5 -  

Jarní úklid obce  
Ještě v dubnu se stihli kmenoví zastánci kolektivních prací a milovníci čisté obce vypravit s 

hráběmi, kolečky a lopatami na tradiční jarní brigádu. Jejich nářadí ani oni nezaznamenali žádné 

újmy a všem pak chutnaly opečené buřtíky a dobrý pocit ze společného díla. 

  

Pálení čarodějnic  
Poslední dubnový den již tradičně pořádají hospodští z Rájce čarodějnické slavnosti. Letos byla 

opět jedna nešťastnice obětována ohni a několik jejích kolegyň, převážně juniorského věku, si 

kolem hranice zakřepčilo. 

 

Prvomájová prezentace alegorických vozidel 
Zdá se, že pokračování Filipojakubské noci si našlo 

u nás tradici v nekonvenční a nekontrolovatelné 

jízdě nadpřirozenými samohyby nejrůznějšího 

vzezření, které stejnou měrou doplňují jejich 

tendenčně vyšňořené posádky. Prvomájová jízda je 

tak ukázkou pionýrských krojů, budovatelských 

hesel a smyslu pro humor všech účastníků. 

Doufejme, že nezapomněli na starší tradici tohoto 

dne a zašli večer pod břízku. 

 

 

Zahájení sezóny vesnického muzea 
V sobotu 13. května byla opět slavnostně zahájena nová sezóna vesnického muzea v Rájci. 

Návštěvníci měli možnost kromě obvyklého kaloricky 

náročného občerstvení vidět výstavu ukázek výrobků 

tradičních a mnohdy již zaniklých porcelánek v našem kraji 

připravenou Zdeňkem Borským. Druhá část výstavní plochy 

byla věnována přehlídce fotografií pořízených na obecních 

akcích. K poslechu tentokrát zahrál bigband Červení 

panteříci pod vedením K. Teturové. 

 

 

Exkurze č.I a II do dolu Jeroným 
Soboty 20. května a 10. června se staly zlomovými událostmi v 

péči o prohlubování vzdělanosti naší obce. V tyto památné dny 

byly uspořádány exkurze do nově otevřeného historického dolu 

v blízkosti Krásna. Malý autobus pobral jen 20 účastníků, do 

podzemí dolu Jeroným se ještě museli rozdělit na dvě poloviny, 

takže pro celkových 40 zájemců bylo nutné připravit dvě 

výpravy. Kdo se zúčastnil, vyfasoval přilbu a baterku a vnořil 

se s průvodcem a obavami do podzemních, nedávno znovu objevených prostor. Druhá část 

zájezdu si zatím vyslechla přednášku Ing. Michaela Runda v nadzemních částech expozice. 

Když se skupiny vystřídaly, vyrazily k rozhledně u Krásna a nehledě na věk a tukové ztráty 
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vyšplhaly na kopec i na vrchol. Pak je autobus odvezl na oběd a zájemci mohli ještě navštívit 

místní Hornické muzeum v Krásně. Sláva nazdar výletu, nezmokli a byli tu! 

 

Přednáška o zaniklých  těžebních oblastech v Anglii 
Ve čtvrtek 1.června jsme přivítali v sále KD v Rájci Petra Rojíka a Michaela Runda, kteří si pro 

nás připravili tradičně erudovanou a poutavou přednášku o těžbě a její historii v oblasti 

anglických rudných dolů. Fotodokumentace místních přírodních podmínek a pozůstatků těžby 

byla samozřejmou součástí zajímavého vyprávění. 

  

Cyklovýlet 
V sobotu 24. června se už potřetí cyklonadšenci naší obce vypravili, někteří autobusem, ti 

statečnější po ose, na tradičně náročnou cyklistickou výpravu. Start pro odpočinuté účastníky z 

cyklobusu a pro elektricky nabité přeborníky, kteří jeli po ose, byl na Božím Daru. Nenáročný 

terén k Rýžovnám jeli společně, tam se týmy rozdělily a sjely se až v hospodě na Velasu. Po 

sytém obědě některé nadšence opustily síly a s výmluvou na unavené dětské účastníky se nechali 

potupně dovézt domů. Statečné jádro pak dojelo lehce před setměním. 

 

Letní slunovrat 
Večer týž den se sešli příznivci pohanských tradic, aby přivítali příchod léta. Zapěli jsme u ohně, 

podrbali o nepřítomných a v klidu jsme se rozešli do svých domovů. Všichni věřili, že se léto 

dostaví a nemýlili se. 

 

Fotbalový turnaj 
V sobotu 9. září dorazili na hřiště v Černavě sportumilovní 

občané, sportovci a hosté, aby nasadili svoje síly ve 

fotbalovém klání nebo aspoň posíleni kvalitním mokem 

fandili. Vzhledem k účasti tří týmů bylo jasné, že všichni 

skončí na stupních vítězů. Tím opadla nervozita hráčů, 

odhodili trému a bojovali. Pořadatelská obec Černava 

skončila na pěkném třetím místě, pohár starosty obce si 

dočasně odvezlo mužstvo Nové Role a na druhém místě 

skončil tým Žáby. Křepce pobíhající rozhodčí František Puki 

bez ohledu na kloubní protézu podal obdivuhodný výkon. Doufejme, že následná ortopedická 

operace nebyla tímto výkonem zapříčiněna. Večer si přítomní mohli užít s country muzikou, i 

když lilo a lilo.  

 

Vítání podzimu 
22. září se pod kaštany v Rájci sešli příznivci oslav přírodních úkazů, jakým bezesporu podzimní 

rovnodennost je. Tentokrát jsme v obavách z hrozícího deště zapálili oheň v muzejních kamnech 

a vítali podzim při tradičních i méně tradičních písních. Přispění ohňové vody a kytarový 

doprovod vedlo k nečekaným pěveckým výkonům. A přesto podzim nastal. 
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Dýňování 
V předvečer podzimních prázdnin, ve středu 25. října, se stala rájecká zvonice opět místem 

setkání autorů nápaditých kreací vytvořených z dýní všech tvarů a velikostí. Celkem 22 šikulů a 

šikulek bylo za tu rozsvícenou krásu oceněno a starostovic polévka byla žádaný bonus. 

 

Výlovy 
V říjnu se u nás konaly hned dva výlovy. V Kobelci se do toho pustil místní spolek a spojil tuto 

činnost s opravou výpustě. Hned další týden se za nevlídného počasí mohli zájemci zúčastnit 

výlovu vodní nádrže Karčák. Byli svědky těžké dřiny rybářů a vybrané kousky si mohli zakoupit. 

 

Lampionový průvod 
V pátek 10. listopadu se vypravil průvod malých svítících permoníků z Černavy do Rájce ke 

zvonici. Martin na koni je vedl temným lesem, za statečnost a ekologické osvětlení obce je 

odměnil hrstí zlaťáků a následující den pranostiku vyplnil. 

 

 

Přehled plánovaných akcí na zbytek roku 2017  
  

2. prosince 17:00 hodin Mikulášská pro děti 

3. prosince  16:00 hodin  Adventní výstava v muzeu 

3. prosince 17:00 hodin Adventní koncert v KD Rájec 

24. prosince 22:00 hodin Zpívání u zvonice 

27. prosince 10:00 hodin Turnaj ve stolním tenise 

27. prosince 18:00 hodin Sousedské posezení  

 

Informace z obce  

Informace o charitativní sbírce občanů 
Pro obtížnou komunikaci s Diakonií Broumov jsme použité oblečení darované našimi občany a 

hromadící se v nouzových prostorách věnovali organizaci Červeného kříže v Karlových Varech. 

Červený kříž má možnost tyto dary expedovat potřebným lidem, což je cílem této sbírky. Za 

všechny dárcům děkujeme. 

 

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. 

 

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx 
http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
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Místní poplatky 
Upozorňujeme občany i chataře, že poplatky za komunální odpad, psa, případně za ČOV a nájmy 

nebytových prostor a pozemků, je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu: FIO 

banka 2600703737 / 2010 a hotově pak přímo na OÚ v Černavě. Kdo nemá ještě zaplaceno za 

rok 2017 může mu být platba navýšena o penále dle OZV 1/2016 čl.7.  

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 

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, 

další rok se chýlí ke konci, ekonomika prý sílí, teď zbývá jen to ve zdraví vydržet a umět se 

radovat ze všedních věcí. A kdo si přeje zažít něco nevšedního, nechť přijme naše pozvání na 

akce, které jsou na prosinec chystané. 

V roce 2018, který klepe na dveře, Vám přejeme štěstí a pevné zdraví. 

Naší milou povinností je upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na činnostech, které u nás v 

letošním roce proběhly, ať už tím, že při jejich přípravě i realizaci pomáhali, nebo prostě tím, že 

se jich zúčastnili. Vám všem patří velký dík. 

  

V Černavě, listopad 2017   

  

Vaši zastupitelé  

  
  

 


