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Vážení spoluob čané! 
S příchodem jara zdravíme všechny občany naší obce. Doufáme, že jste ve zdraví přestáli tu 
lehce ošizenou zimu a s elánem sobě vlastním se chystáte vrhnout na jarní práce na zahrádce, 
aby se tu nám i našim návštěvníkům pořád tolik líbilo. 
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Společenská kronika 

Jubilanti 
V první polovině letošního roku oslavili a oslaví svá jubilea:  
60 let 
Josef Bauer, Václav Hladký, Jiřina Szencziová, Ladislav Pomije 
65 let 
Roman Geisler, Miroslav Kafka, Karel Částka, Bedřiška Ullmannová 
70 let 
Jan Jelínek, Eva Šimková 
75 let 
Jan Karčák 
81 let 
Bedřich Surý, Vladislav Procházka 
82 let 
Irma Pomijová 
84 let  
Anna Jetenská 
 
Všem přejeme pevné zdraví a hodně radosti s jejich blízkými. 
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Ti, kte ří odešli 
 

Zarmouceni jsme se v listopadu dověděli, že naše nejstarší občanka, paní Anna Novotná, 
zemřela. Naše řady opustili také pan Ladislav Ondič a pan Stanislav Šimek. 
 
Čest jejich památce. 
 

Mýty a legendy okolo nás 
 

Vážení čtenáři, v této rubrice se Vám snažíme předkládat zajímavosti z prostředí, ve kterém 
žijeme. Tyto pověsti pro Vás shromažďuje a upravuje kronikář obce, pan Václav Pelikán, 
za což mu patří velký dík. 

Za kapli čkou 
 

Při silnici z Rájce do Nejdku, po levé straně na okraji lesa, stojí hezká kaplička, která má tuto 
historii. 
Někdy na přelomu 19. a 20. století stával po levé straně cesty do Nejdku v zatáčce statek 
(základy jsou patrné dodnes). V něm měli syna, který byl mentálně postižen a měl velkou, 
obří hlavu. Rodiče jej pouštěli ven jen na noc, aby nebudil pohoršení a lidé na něj posměšně 
volali „Hajnemann, Hajnemann!“. 
Jednou ze zábavy z hostince v Kobelci šlo asi 3 - 5 děvčat do Suché v noci okolo tohoto 
statku  po silnici a začaly posměšně volat „Hajnemann, Hajnemann!“ a daly se na útěk. 
Mladík se rozčílil, vzal kámen, hodil ho po děvčatech a jednu zasáhl do paty. Ta po krátkém 
čase na tento úraz zemřela. Příbuzní dívky nechali na její památku postavit kapličku. Tento 
příběh zná pan Ewald Lorenz ze Suché od své tety. Po 2. světové válce s příchodem nových 
českých obyvatel kaplička chátrala, byla ničena až z ní zbyl pouze v roce 1960 kamenný 
základ. 
Druhá, šťastnější historie kapličky se odehrává od jara 1992. V podvečer po myslivecké 
schůzi v místním pohostinství „Pod kaštany“ v Rájci se Jaroslav Koten ml. pustil do místních 
myslivců, co že je to za zbořeniště a že je to ostuda a tak jako „furianti“ pánové Antonín Fejtl 
ze Suché a naši,  Standa Kůta a Jan Jelínek se vsadili, že tu kapličku na starých základech 
postaví do podzimu a byla na to vyhotovena písemná smlouva s tím, že když to provedou, 
dostanou od Jardy Kotena sud piva. A tak se také stalo. Dne 3. 11. 1992 byla kaplička 
vysvěcena panem děkanem  Pražákem z Nejdku a zasvěcena patronu myslivců sv. Hubertovi 
a byl zde i tento den pokřtěn vnuk jednoho ze stavitelů malý Daniel Kůta, za velké účasti 
slavnostních hostů z okolí. Nová kaplička je o něco nižší něž byla ta původní a celý lesní 
komplex za ní nese již vžitý název „za kapličkou“. 
Díky Jardo Kotene za myšlenku a Vám „stavitelům“ Stanislavu Kůtovi, Janu Jelínkovi 
a Antonínu Fejtlovi za realizaci. Važme si toho a neničme jejich krásné dílo. 
 
Příště o tragédii ze žárlivosti. 
 

 Václav Pelikán 
 obecní kronikář 
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Co se stalo, co se p řihodilo od posledního vydání 
Černavanu 

 Tradi ční adventní výstava 
 

Tradiční adventní 
výstava byla 

slavnostně 
otevřena  v první 
adventní neděli. 
Tentokrát se opět 
ukázalo, jak zruční 
a pracovití lidé 
mezi námi žijí. 

Svými pracemi se zde pochlubili paní Eva Bauerová (háčkované ozdoby), pan Karel Částka 
(kované svícny), pan Sütto (drátěné šperky), paní Dagmar Šimková (šitá krajka), paní Miluše 
Galásková (drátěné stromky), paní Hana Hladká (přírodní dekorace) a paní Jana Bauerová 
(vánoční svícny). Manželé Průšovi zahájili rodinnou 
tradici zdobení vánočního stromku vlastnoručně 
vyrobenými ozdobami. 
Nezvykle krásným vyvrcholením tohoto adventního 
večera byl vánoční koncert, který posluchači naplnil sál 
našeho kulturního domu. Skupina D a D kvintet 
a Symfonický orchestr Karlovy Vary svými písněmi  
navodili vstřícnou atmosféru očekávání Vánoc. 

Mikulášská pro d ěti 
 

Občanské sdružení 
ODBORY 
NARUBY 

připravilo pro děti, 
jako již 

každoročně, 
Mikulášskou 

nadílku. Děti 
si užily bublinovou 

show a poté přišli Mikuláš, anděl a čerti. Za básničku nebo písničku dostal každý svůj balíček 
sladkostí. Kupodivu všechny děti slíbily, že budou v tomto roce hodné. ☺ 
 

Koledy u zvonice v Rájci 
 

Po stědrovečerní večeři jsme se opět sešli, abychom  zpěvem a přáním krásných vánočních 
svátků potěšili sebe i všechny přítomné. 
Na Štěpána  jsme pozvali i naše malé občánky, aby  si i oni  mohli zazpívat známé koledy a 
zvonem pozdravit sváteční čas. Přišlo jich méně než jsme čekali, ale věříme,  že příští rok si 
jich přijde pro koledu, kterou jsme jim připravili, víc. 
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Turnaj ve stolním tenise 
 

Další tradiční akce, kterou pořádáme  v čase 
vánočních svátků, byl pingpongový turnaj, jehož 
organizování se s úspěchem ujal téměř 
domestikovaný Jaroslav Dvořák, (známý 
to roztleskávač a ozdoba fotbalového turnaje). Pro 
každého účastníka tohoto turnaje byla připravena 
věcná cena. Navíc si vítězové jednotlivých 
kategorií odnesli poháry a další hodnotné ceny. 
Díky Jardovi a jeho realizačnímu týmu se tento 
turnaj bude určitě konat i v letošním roce. 
 

Sousedské posezení 
 

Každý rok v tuto dobu  se setkávají naši občané, 
aby 

spolu 

poseděli, zavzpomínali na uplynulý rok, poslechli 
si Káju Rozkota a Láďu Bielu a  zazpívali si s 
nimi. Nejinak tomu bylo i nyní. Našlo se nečekané množství jedinců, kteří tančili, ba skotačili 
až do pozdních hodin. Kdo nezažil, neuvěří. 
Tento osvědčený nácvik na Silvestra můžeme Vám všem jenom doporučit.  
 

5. ples pod kaštany 
 

První únorový večer se rájecká hospoda ponořila do 
plesové sezóny. Všichni účastníci plesu oprášili večerní 
šaty a róby a dostavili se v plné parádě na sál našeho 
kulturního domu. 
Kapela Ještěřice 
hrála bezvadně až 
do pozdních 
ranních hodin, 
kouzelník kouzlil, 

až se mnohým tajil dech, krásné děvy tancovaly za 
rytmu arabské muziky a barman roztáčel lahve ve 
vzduchu i na baru ku spokojenosti všech přítomných.  
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Maškarní pro d ěti 
 

Opět skvělá organizace ze strany dnes již spolku 
ODBORY NARUBY. Tentokráte si i rodiče zaslouží 
velikou pochvalu 
za masky svých 
ratolestí, které 
s nimi  pracně 
vytvořili. Děti 

se radovaly 
z kouzlení, které 

s nimi prováděl kouzelník jak na jevišti, tak i v hledišti. 
Na závěr si děti užily spoustu zábavy a legrace při 
soutěžích. 
 

Maškarní pro dosp ělé 
 

Tentokráte se rozhodla obec obnovit tradici maškarních 
plesů u nás. Dne 22.3.2014 se utkalo na třicet masek 
v soutěži o nejlepší masku. Porota byla natolik 
nerozhodná, že pro objektivitu požádala nezávislé 
(nezamaskované) 

účastníky tohoto 
večera. Na základě 
hlasování všech 
těchto poradců a 

po sečtení veškerých hlasů vyšlo najevo, že 
nejúspěšnější maskou byla skupinová maska „Gejshy“. 
Na druhém místě se umístil včelař se svou jedinou 
včelkou a třetí místo získali piráti z Karibiku.  
 
 

Brigáda u rybníka v Kobelci 
 

Ve dnech 20. - 22.3. kobelecký spolek začal s čištěním 
bývalé požární  nádrže v Kobelci a úpravou jejího okolí. 
Akce se kromě členů spolku a jejich rodinných 

příslušníků 
zúčastnili i občané 
obce v celkovém 
počtu asi 30 lidí. 

O občerstvení 
se postaral Jarda 

Dvořák se svým pojízdným hotelem. Je chvályhodné, 
že naši občané i chataři mají zájem o vzhled obce 
a nebojí se proto vzít hrábě do ruky a jít něco dělat. 
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Přehled plánovaných akcí na rok 2014 
 

12. duben 14:00 hodin jarní úklidová brigáda 
20. duben  16:00 hodin Velikonoční výstava a soutěž 
30.duben 19:00 hodin Pálení čarodějnic 
3  květen   16:00 hodin Otevírání sezóny vesnického muzea  (Výstava a country hudba) 
31. květen  19:00 hodin Kácení máje 
7. červen 15:00 hodin Dětský den 
13. červen 17:00 hodin Stanislav Wieser Krušnohorská zákoutí (přednáška) 
21. červen 10:00 hodin Turnaj v mini kopané 
21. červen  18:00 hodin Slunovrat 
30. srpen  10:00 hodin Fotbalový turnaj  O pohár starosty obce Černava 
20. září  18:00 hodin Vítání podzimu 
27. září  20:00 hodin Pyžamová zábava 
4. října 16:00 hodin Rájecká drakiáda 
18. října 17:00 hodin Beseda s Petrem Mikšíčkem 
8. listopadu 17:00 hodin Lampionový průvod 
30. listopadu 16:00 hodin Adventní koncert a výstava 
6. prosince 17:00 hodin Mikulášská pro děti 
24. prosince 22:00 hodin Zpívání u zvonice 
26. prosince  16:00 hodin Koledy s dětmi 
27. prosince 10:00 hodin Turnaj ve stolním tenise 
27. prosince 18:00 hodin Sousedské posezení s hudbou 
 
Srdečně Vás zveme na uvedené akce, jejichž konečné termíny mohou být ještě vzhledem 
k nenadálým okolnostem změněny, což bude zveřejněno na plakátech nebo na stránkách 
obce Černava. 
 
 

Velikono ční sout ěž 
 

Zároveň vyzýváme všechny šikovné a pilné lidičky , kteří mají chuť 
a zájem zúčastnit se velikonoční soutěže o nejhezčí kraslici nebo 
nejzajímavější pomlázku, případně o nejchutnější mazanec velikosti 
dezertního talíře, aby přinesli svoje skvosty v sobotu 19.4.2014 
ve 14:00 do stodoly v Rájci.  
 

 

Plánované investice obecního ú řadu na rok 2014 
 

Na letošní rok už tradičně plánujeme opravy místních komunikací, na jejichž realizaci  jsme 
opět požádali o dotaci. Stěžejním úkolem pro tento rok je první etapa rekonstrukce budovy 
bývalé školy v Černavě na byty pro seniory. První práce už byly zahájeny. Chceme rovněž 
dokončit  odkanalizování  budovy obecního úřadu  a zřízení  dětského hřiště pro nejmenší.  
 



ČERNAVAN  ročník 2014 číslo 1 

- 8 - 

Pozvánka na brigádu 
 

Velmi srdečně zveme všechny naše občany na jarní úklidovou 
brigádu, která vypukne jistě i za Vaší hojné účasti, v sobotu 
12. dubna ve 14:00 hod. Sejdeme se na známých stanovištích 
v Černavě  u pošty, v Rájci u bývalého obchodu a u hospody, 
abychom si před Velikonocemi zauklízeli a zvelebili  si ten 
náš malý, ale milý kousek světa. 
Po zasloužené práci posedíme a zhodnotíme vykonané dílo.  
Kdo přijde, neprohloupí. 
 
 
 
 
 
 
Jaro jako malované a veselé Velikonoce Vám všem  přejí  
 
 

Vaši zastupitelé 
 


