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Vážení spoluob čané,  
 
přežili jsme „léto“ a s příchodem podzimu se opět hlásíme s dalším číslem místního časopisu, 
abychom Vás seznámili s novými informacemi a událostmi, které hýbou naší obcí. 
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Společenská kronika 

Oslavenci 
 
Od 1.9. do konce roku 2011 oslavili a oslaví svá jubilea:  
60 let – Pavel Häuser, Roman Zálešák, Ladislav Luprich 
70 let – Josef Průša  
81 let – Ladislav Ondič, Jaroslava Zálešáková 
82 let – Bedřiška Karasová 
83 let – Antonie Hrdličková 
88 let – Anna Novotná, Eduard Hrdlička 
Přejeme všem pevné zdraví, štěstí a dobrou náladu. 
 
 

Narození 
 
Dobrá zpráva se šíří naší krajinou, v Rájci se po dlouhé době narodil kluk! Bylo to u Kováčů, 
a jmenuje se Roman, narodil se dne 22.7.2011. Gratulujeme a doufáme, že je to nakažlivé! 
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Informace z obce 
 

Opravy komunikací 
 
Na letošní léto jsme naplánovali a s pomocí dotací od Krajského úřadu Karlovarského kraje 
realizovali další část oprav místních komunikací. Rekonstrukce obecních cest nás stála 
616.261,- Kč, z toho je dotace 250.000,- Kč a bylo opraveno cca 600 m2. 
 
Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám (přívalové deště) a zvýšenému provozu 
na obecních cestách se opravy komunikací staly nekonečným problémem, který postupně 
řešíme. 
 
Za úspěch také považujeme, že Správa a údržba silnic Karlovarského kraje nám konečně 
opravila nejdůležitější úsek silnice od hranice okresu až po zastávku v Rájci. Tímto byla 
dokončena rekonstrukce celé silnice Vřesová – Nejdek.  
 
 
 

Dobrá zpráva pro místní patrioty 
 
 
Po dvaceti letech, kdy jsme poprvé žádali o převod budovy školy v Černavě do majetku obce, 
což jsme později doložili historickými prameny, potvrzujícími péči obce o výstavbu a správu 
školy, byla tato budova obci Černava bezúplatně převedena. 
 
Nicméně musíme přistoupit k rekonstrukci této budovy, a proto se na Vás obracíme s anketou, 
ve které můžete vyjádřit své nápady na využití těchto prostor. Pokud budete mít zájem přispět 
svým nápadem, můžete využít buď anketního lístku na konci Černavanu nebo nám zašlete 
svůj názor elektronickou poštou na adresu cernava@volny.cz, případně můžete vyplnit 
dotazník na internetových stránkách obce http://www.oucernava.cz/. Nenechte za sebe 
rozhodovat jen ostatní a vyjádřete svůj názor! Za všechny nápady předem děkujeme. 
 
Uvážíme veškeré Vaše podněty, které nám předložíte do konce listopadu 2011, abychom 
mohli zvolit optimální variantu a zařadit ji do plánovaných akcí, na které budeme žádat 
dotace. Doufáme, že Vám osud této budovy nebude lhostejný a budete se snažit vymyslet pro 
ni to nejlepší využití. 
 
 
 

Zateplení sálu kulturního domu 
 
 
Letos bylo provedeno zateplení sálu a výměna oken kulturního domu v Rájci. Vzhledem 
k tomu, že bylo vyhlášeno Krajským úřadem druhé kolo přijímání žádostí o dotace na akce 
provedené v letošním roce, podali jsme i my jako obec opakovaně žádost o dotaci na tuto 
akci. Na základě této opakované žádosti nám Krajský úřad Karlovarského kraje přidělil dotaci 
ve výši 120.000,- Kč. 
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Kultura, sport a spole čenské d ění v obci 
 

Kácení máje 
 
Již tradičně jsme se poslední květnovou 
sobotu pobavili groteskou v podání našich 
dobrovolníků při kácení májky. Pod májkou 
si zatančila jako každoročně místní omladina. 
K tanci a poslechu nám zahrála skupina 
Ellen, masíčko se peklo na ohni a pivo teklo 

velkým 
proudem. 
K dobré 
zábavě 

nám už 
tedy nic nechybělo. Jak bychom mohli tento počinek 
vlastně zhodnotit: tradiční taneční zábava s nezbytnou 
„divadelní“ předehrou vážící se k loupeživému a tím 
i k velmi odsouzeníhodnému způsobu těžby dřeva. 
Je obdivuhodné, kolik skrytých talentů se v naší vísce 
vyskytuje! Doufáme, že jim jejich nadšení vydrží a že i my 
ostatní je budeme podporovat v jejich činnosti a budeme je 
zásobovat nápady. 

 

Dětský den 
 
Oslava dětského dne, pořádaná občanským 
sdružením Odbory naruby, proběhla dne 4. 
června 2011 za ideálního počasí a      v 
ideálním rozpoložení všech zúčastněných. 
Děti i rodiče se dobře bavili, nejen při koupeli 
v pěně, ale i      v následném osprchování dětí 
sborem dobrovolných hasičů z Nejdku, 

kterým za předvedení jejich techniky tímto 
velmi děkujeme. Poděkování patří také 
starostovi Nejdku panu ing. Vladimíru 
Bendovi a   místostarostce paní Daně 
Schwarzové za laskavé uvolnění hasičů na 
tuto akci. Poté se větší děti rozběhly na 
orientační běh, kde si zastřílely ze 
vzduchovky, zaházely granátem, zopakovaly 
si zdravovědu, bravurně předvedly své 
znalosti křižovatek a dopravních značek, 
rozpoznávaly stromy podle listů a musely  
prokázat i další dovednosti. Malé děti mezitím 
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při poslechu hudby lovily ryby, skákaly 
v pytli a trénovaly jiné hry. Po vyhodnocení 
jednotlivých družstev dostaly všechny děti 
hodnotné ceny. Po  přetahování lana jsme si 
společně opekli špekáčky a večer jsme se 

pomalu rozešli domů. Myslím, že nejen děti 
měly den plný příjemných zážitků. 
Poděkování patří hlavně organizátorům, kteří 
se zhostili nelehkého úkolu pobavit 
a zaujmout děti různého věkového složení. 
Tato akce proběhla za finančního přispění 
občanského sdružení Odbory naruby, 
Obecního úřadu Černava ve výši 3.000,- Kč a 
pánů Přemysla Bořuty a Martina Kováče, 
každý ve výši 2.000,- Kč. Všem sponzorům 
upřímně děkujeme. 

 

Anenská zábava 
 

Anenská zábava, jako před 20 lety, proběhla 
23.7.2011. Nápad občanského sdružení Odbory 
naruby vznikl vlastně z místní historie. Tato 
dříve tradiční letní tancovačka byla zaměřena 
hlavně na střední generaci. K tanci hrála kapela 
Pavla Nového, který byl u nás před lety téměř 
dvorním hudebníkem. Zatančili, zazpívali a 
zavzpomínali jsme si u příjemné produkce 

hudebního tria a na sále nás obsluhovaly tak jako 
před léty Věrky Valentů. Protože proběhl 
předprodej vstupenek v naší obci a mnozí občané 
si jen symbolicky koupili lístek za lidových 40,- 
Kč, čímž přispěli na tuto akci, i když se sami 
nezúčastnili, což je velká škoda, chtěli bychom 
jim touto cestou poděkovat. Kdo přišel, ten se 
bavil, kdo nepřišel, ať se kouká příště polepšit! 
Doufáme, že příští rok bude účast o hodně větší.  



ČERNAVAN  ročník 2011 číslo 2 

- 6 - 

Fotbalový turnaj o pohár starosty 
 
Po loňské přestávce se dne 3. září 2011 
opět uskutečnil fotbalový souboj o pohár 
starosty obce, který byl vyvrcholením 
letošního léta a sportovní událostí roku. 
Bohužel se nenašlo dostatečné množství 
schopných místních borců, kteří by hájili 
barvy naší obce, takže se všichni 
přítomní, kteří doma našli trenky a 
kecky, spojili s původními rivaly, ale 
tentokrát rovněž prořídlými tatrovickými  
vrcholovými sportovci. Výsledkem bylo 
třetí místo, což byla výhoda tří účastníků 
– nikdo neodešel bez ceny! První místo a právo jeden rok se těšit z poháru získali 
nejdečtí fotbalisté od Žáby, pro druhé místo si přijeli zaměstnanci Sokolovské 
uhelné. Důležité je, že panovala bezvadná nálada, počasí odpovídalo objednávce a 
všichni přežili. Gratulujeme! 

Poděkování patří panu Robertu 
„Bobanovi“ Harasiewiczovi za věcné 
dary pro účastníky, Petře Pelesné a 
Honzovi Žejdlovi za skvělý občerstvovací 
servis, slečně Janě Szelcsányiové za 
profesionální zdravotnickou péči, 
rozhodčímu  

panu 
Skokanovi 

za snahu 
seznámit 

hráče 
s pravidly 

fotbalu, panu Jaroslavu Dvořákovi za odpovědně 
připravenou a bezchybně provedenou funkci stárnoucí 
roztleskávačky a   v   neposlední řadě občanskému 
sdružení Odbory naruby, za zapůjčení aparatury 
k hudebnímu i slovnímu doprovodu, který zajistil Petr 
Steinmüller. 
Všichni společně jsme prožili krásný slunečný den plný 

příjemných 
zážitků 

nejen z 
utkání na hřišti, ale i na projekci utkání 
naší reprezentace, kdy jsme u plátna 
společně fandili. Každý se mohl zúčastnit 
mnoha dalších soutěží jako například hodu 
sudem do dálky, kopáním penalty, pitím 
piva na EX  atd. Určitě nebyl čas na nudu. 
Pokud jste u toho nebyli, určitě jste o 
hodně přišli, ale nezoufejte, vše se dá 
napravit již v příštím roce. 
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Pyžamová zábava 
 
Tradiční pyžamová taneční zábava měla z důvodu 
rekonstrukce střechy kulturního domu v loňském 
roce přestávku. O to více se na ni všichni účastníci 
připravili a 17. září přišla drtivá většina aktérů 

v pestrých 
kostýmech. 

Kdo měl 
doma noční 
úbor nebo 

sexy 
prádýlko, vyrazil do Rájce holdovat víceméně 
koordinovanému pohybu, někteří dokonce tančili. 
I kapela ALABALABAMBA, která se postarala 
o skvělou muziku, byla převlečena v pyžamech 
a nenechala nikoho sedět. Nesměla chybět bohatá 
tombola a vyhlášení nejlepšího kostýmu. 

 
 

Drakiáda 
 
Občanské sdružení Odbory naruby přišlo 
s dalším nápadem, a to uspořádat 
drakiádu. Původní myšlenkou bylo, že by 
o víkendech v průběhu září stavěli draky a 
poté je společně pustili 1. října. Věková 
kategorie byla vyhlášena od šesti do sta 
let. Akce pod názvem „1. rájecká 
drakiáda“ byla propagována na plakátech, 
na akcích pořádaných Odbory naruby, na 
jejich webových stránkách 
www.odborynaruby.unas.cz, ale vzhledem 
k tomu, že se přihlásily pouze tři děti, 
z nichž jedno bylo navíc pod věkovým 
limitem, rozhodli se organizátoři, že 

stavbu draků zruší, ale drakiáda že bude. 
Prvního říjnového dne bylo na velkém 
fotbalovém hřišti v Černavě vše 
připraveno. Počasí bylo přímo nádherné, 
vítr sice trošičku chyběl, ale chvílemi 
přeci jen zafoukal, takže se draky mohly 
vznést. Několik jich tuto akci nepřežilo, 
dokonce jeden uletěl. Děti dostaly limču a 
buřty na oheň, ostatně jak je již na akcích 
tohoto sdružení zvykem. Odbory naruby 
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připravily i občerstvení pro dospělé a 
nechyběly ani ceny pro děti za jejich 
letecké výkony. Vítaným zpestřením 
programu byla ukázka tříkolky pro 
paragliding, na které se mohly děti svézt, 
samozřejmě pouze po zemi. Pilot padáku 
poté odstartoval a několikráte nad hřištěm 
přelétl a navíc pořídil i videozáznam. Po 
opečení buřtů byly rozdány lampiony 

štěstí, které 
úspěšně 
odlétly. 

Celou tuto 
akci je 

možno 
hodnotit 

jako 
vydařenou, 
bylo to 

velmi 
příjemně 
strávené 
sobotní 

odpoledne, 
o čemž 

svědčí 
hojná účast dětí i dospělých. Doufáme, že 
se naše akcemi plodné  místní sdružení 
neunaví a založí z drakiády novou 
úspěšnou tradici. 
 
 

Přehled plánovaných spole čenských akcí do konce roku  
 
Na příští období jsou připravovány následující akce: 
 

 28.10.2011 První lekce tanečních pro dospělé 
 29.10.2011 Výlov obecního rybníku („Karčák“) – začátek v 8:30 hodin 
 11.11.2011  Průvod sv. Martina – začátek v 17:00 hodin 
 19.11.2011 Světýlková zábava – začátek ve 20:00 hodin 
 03.12.2011 Mikulášská pro děti a dospělé 
 24.12.2011 Zpívání u zvonice 
 29.12.2011 Turnaj ve stolním tenise 
 29.12.2011 Sousedské posezení 

 
Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí.  
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Informace o prodeji plynu 
 
Na adrese Černava 125 (Koloniál U Rudánka) byl zahájen prodej propan – butanových 
plynových lahví za následující ceny: 
 

 2 kg................. 90,- Kč 
 10 kg............. 330,- Kč 
 33 kg.......... 1 000,- Kč 

 
Prodej denně včetně sobot a nedělí. Kontakt: Jana Kovaříková, tel.: 724 410 028. 
 
 

Pozvánka na výlov rybníku 
 
Dne 29.10.2011 v 8:30 hodin se uskuteční výlov obecního rybníku, který se nachází u pily 
Karčák. Pořadatelé zajistili občerstvení a budou vylovené ryby prodávat. Všichni jste srdečně 
zváni! 
 
 
 
V Černavě a v říjnu 2011 
  
 Vaši zastupitelé 
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