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Vážení spoluobčané!
Opět Vás zdravíme a předkládáme Vám přehled událostí, které se u nás odehrály nebo které
pro Vás, a to především, chystáme.
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Společenská kronika

Jubilanti
 

V první polovině letošního roku oslavili a oslaví svá životní jubilea: 

60 let
Bohuslava Fyrbasová, Jana Zálešáková, Přemek Bořuta

65 let
František Šťastný, Erika Bauerová 

70 let
Jaroslav Zázvorka

82 let
Bedřich Surý, Vladimír Procházka

83 let 
Irma Pomijová

85 let 
Anna Jetenská

Všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých.

Narození nových občánků
 

Už sice v loňském roce, ale zatím neuvítaná, přišla na svět
dvě děvčata, a to Kateřina Pospíchalová a Kateřina Vecková.
Přejeme  jim  i  všem  jejich  případným  následovníkům
spokojený a ve zdraví a štěstí prožitý dlouhý život.

Mýty a legendy okolo nás

Zahradnictví a sadařství v naší obci
 

Naše lokalita Černava, Rájec a Kobelec svými 580 - 620 m. n. m., drsnějším počasím a zimou
není moc příznivá pro pěstování ovoce a zeleniny. Také úrodná půda je mělká, více kyselá,
propustná s křemenem, kam člověk kopne – tam je „šutr“, což nepřispívá velkým sadařským
úspěchům. Přesto se lidé zde snažili něco si vypěstovat a výsledek se dostavil.

Do půli  minulého století,  kdy zde byli  původní obyvatelé  - sudetští  Němci,  snad u každé
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chalupy pěstovali na malém kousku brambory a ze stromů to byly švestky, tzv. „sudetské“,
dále špendlíky, z jablek „koženáče“ a keře malého trnitého angreštu a rybízu značně kyselého.
 
Zeleninu mnoho nepěstovali. Jak šel čas, ovocné stromy zestárly a zplaněly. Za zmínku stojí
však původní švestky, které jsou zde dosud jsou pravokořenné, možné je sázet jako odkopky
a nebo staré zmlazovat. Úrodu mají dosti pravidelnou a velmi dobré chuti, musí se však před
sklizní nechat přejít mrazem. Važme si jich.
 
Po  válce  -  po  roce  1945,  s  příchodem  nových  osadníků,  začíná  nová  historie.  Jedním
z prvních a nejlepších sadařů byl pan Antonín Hlaváč z č. popisného 70 Rájec. V 50. letech
byla snaha odebírat  pole rolníkům, ale zahrad se to netýkalo.  Tak pan Hlaváč,  podnikavý
a pracovitý člověk, založil na východním, mírném svahu nad svým domem, sad o velikosti
2,5 hektaru. Vysadil zde jablka, třešně, hrušně ale hlavně velké, lahodné blumy. Celkem bylo
stromů přes 200! Dnes již sad zestárl.
 
V roce 1954 byl založen občany sad – dnes louka naproti domu č.p. 90 v Černavě ( p. ing.
Krouza)  o výměře  cca 3 ha s desítkami jabloní,  třešní a hrušní.  Bohužel  byl  po 4 letech
občany rozebrán, neošetřován a nikdy se nedočkal úrody. Další pokus byl na dnešní louce pod
č.p. 5 Rájec (p. Puki) asi na 2 ha, ale i tento sad cca po 3 letech zanikl, protože se o něj nikdo
nestaral.
 
Dále  musím  zmínit  zasloužilé  sadaře,  kteří  dosáhli  značných  úspěchů  v sadařství,  a  to
zejména pana Bedřicha Surého v č.p. 100 Černava a jeho dcery Hanky, která je úspěšnou
pěstitelkou  květin.  Dále  dnes  již  nežijícího  pana  Helmutha  Zaschkeho  –  černavského
„mičurina“, pana ing. Berného z Černavy, Františka Valtra z č. 5 a Františka Pomijeho z č. 73
Rájec. Těm všem patří dík a jsou příkladem k následování.

Za zmínku také stojí, že se u nás velmi dobře daří pěstování zahradních jahod na slunném
místě. Koncem 60. let jsem měl jahody na 4 arech a sklizeň okolo 400 kg, poté mě následoval
pan Zdeněk Pavlovec, který měl podobné výsledky. Cena jahod v té době byla 6 – 8 Kč za kg.

A nyní několik rad :
 

 1. Neotálej s výsadbou, jinak tě bude mrzet každý rok zdržení
 2. Do zahrady si  nedávej  jehličnaté  stromy – ty  patří  do lesa  – za pár  let  si  s  nimi

nebudeš vědět rady
 3. Vysazuj  ušlechtilé  odrůdy,  z  podobných  poloh  a  podmínek,  jako  u  nás,  nejlépe

čtvrtkmeny a polokmeny
 4. Měj trpělivost – úroda u nás není každý rok

Příště o historii vzniku rybníka „Karčák“.

Václav Pelikán
obecní kronikář

- 4 -



ročník 2015 číslo 1 ČERNAVAN

Co se událo od posledního vydání Černavanu

Adventní výstava a koncert

V  neděli  1.12.  jsme  se  již  potřetí  sešli
v muzeu  v  Rájci,  abychom  obdivovali
zručnost  lidí,  kteří  s  námi  žijí.
Na předvánočně  laděné  výstavě  představily
patchwork  paní  Lucie  Černá  a Marie
Jetenská,  tradiční  adventní  dekorace
vystavovala  paní  Jana Bauerová,  netradiční
dekorace paní Hana Hladká, kouzelné košíky
paní  Alena Virágová,  filigránské  perníkové
neuvěřitelnosti  paní  Anna  Filipcsiková
a trochu kovářské drsnosti  dodal  pan Karel
Částka.

Kdo  měl  zájem,  mohl  si  některé  výrobky
zakoupit  a  udělat  radost  sobě  nebo  svým
blízkým.
Všichni jsme se vánočně naladili, svařáčkem
a chlebem se sádlem nasytili a natěšili se na
chvíle  následující,  kdy  na  sále  kulturního
domu  začal  v  pořadí  již  druhý  adventní
koncert  pěveckého sboru DAD kvintet  pod
vedením  pana  Žemličky,  který  doprovázel
malý  komorní  orchestr  Varvary  Divišové.
Tak  nabitý  sál  posluchačů  si  nikdo  z  nás
nepamatuje.  Věříme,  že  sváteční  pocit  a
radost,  kterou jsme  pocítili  si  nesli  všichni
přítomní do svých domovů.  Ti  z Vás,  kteří
jste tam nebyli, jste se ošidili o krásné chvíle, kterými život neplýtvá.

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka pro děti se
odehrála  v  sobotu  6.12.  Již
tradičně  přišel  rozdat  dětem
balíčky  s  nadílkou  sladkostí
Mikuláš v doprovodu andílka a
čertů.  Dětičky  recitovaly
básničky  a  zpívaly  písničky,
které  si  připravily,  slíbily
Mikulášovi, že budou v příštím
roce  určitě  hodné.  Po  rozdání
nadílky  a  společném
fotografování  si  ještě  zařádily

na dětské diskotéce. Akci pořádal spolek  ODBORY NARUBY ve spolupráci s Obcí
Černava. 
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Koledy u zvonice

Štědrý  večer,  doufáme,  jste  strávili  v  kruhu  svých  nejbližších  a  pak  se  milovníci
sborového zpěvu a ctitelé tradic sešli u zvonice, kde jsme za svitu betlémského světla
pěli z plných hrdel vánoční koledy. Pršelo sice, bláto bylo, ale nikomu to nevadilo. 

Černava open

Dne  27.  prosince  se  v  10  hodin  ráno  rozpoutal  na  sále  kulturního  domu  v  Rájci
nelítostný boj  v  turnaji  ve  stolním tenise,  který  v  kategorii  žákovské vyhrál  Přemek
Bořuta  ml.  a  druhý  se  umístil  Jára  Kácha.  Třetího  do  party  nenašli,  snad  příště.
V kategorii mladších žen (jiné u nás nejsme), a bylo nás 8, vyhrála tajemná přebornice
z Oloví,  paní  Hájková,  na  druhém  místě  skončila  Lucie  Jetenská  a  třetí  byla  Iva
Bujárková. Dvojnásobně obsazená kategorie mužů skýtala pohled na lítý boj svalnatých
borců (také u nás jiní nejsou). První místo obsadil Richard Glasser, z druhého místa se
radoval  Michal Tokár a třetím neopovrhnul Adam Glasser.
Není sice důležité vyhrát, ale jen vítězové si odnesli ceny a ostatní jim to samozřejmě ze
srdce přáli.

Vánoční posezení

Tentýž den večer se mohli místní občané i jejich hosté na sále kulturního domu seznámit
s prezentací fotografií a mluveným doprovodem pana starosty, který tím  zahájil tradiční
sousedské posezení s malým občerstvením a hudebním doprovodem. Prezentace byla
zaměřena na akce, které za minulé volební období u nás proběhly.
Vzhledem  k tomu, že trvala skoro hodinu je zřejmé, že bylo co promítat a o čem mluvit. S
největším zájmem se setkaly snímky z jarních brigád, kdy se mnozí přítomní s pýchou na
pracovních snímcích poznávali,  ostatně stejnou pýchou se dmuli  i  z  fotek z bujarého
veselí zábavných akcí.

6. Ples pod kaštany
 V lesku večerních rób za doprovodu
hudby v produkci kapely Ještěřice se
dne  31.  ledna  opět  naplnil  sál  již
pošesté  tanečníky  téměř
do posledního  místečka.
Obdivuhodnou  podívanou  nám
zajistili  manželé  Horákovi
z Karlovarské taneční  školy D-team,
kteří zatančili v latinském rytmu dvě
vystoupení.  Jako  půlnoční
překvapení  byla  letos  soutěž  mužů
proti ženám ve skládání slov na čas
dle nápovědy z písmen, které měli na
krabicích,  do  kterých  byli  oblečeni.
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Těsným rozdílem zvítězili muži
nad ženami.  Hodnotné ceny si
odnesli  všichni  členové  obou
týmů,  takže  nikdo  nepřišel
zkrátka.  Velký  úspěch  měla  i
letošní  půlnoční  dražba  pod
vedením  otřelého  dražitele,
kapelníka  Ještěřice,   Pepíka
Demčáka.  Děkujeme  všem  za
bezva  večer,  především
pořadateli  spolku  ODBORY
NARUBY.  Již  dnes se těšíme,
co nám přinese příští ročník.

Maškarní pro děti

V sobotu 14. března se zaplnil sál místního kulturního domu dětmi ze širokého i dalekého
okolí,  které byly oděny do nejroztodivnějších masek.  Po celou dobu je bavil  klaun svými
hrami a písničkami. Děti soutěžily, tančily a zpívaly. Několik maskovaných se nám podařilo
sehnat dohromady, abychom se pokusili o společnou fotku. Doufáme, že se dětem líbilo a že
se na nás přijdou podívat i v následujícím roce.
Akci pro děti připravil spolek ODBORY NARUBY ve spolupráci s Obcí Černava.
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Informace z obce

Informace o režimu posuzování žádostí o přidělení bytu pro seniory
v Černavě

Jak jistě víte, v objektu bývalé školy se připravují byty pro seniory.  Celkem bude postaveno
osm  bytů  o  velikosti  1  +  kk  se  sociálním  příslušenstvím  o velikosti  zhruba  40  metrů
čtverečních.  Kolaudace  by měla  proběhnout  pravděpodobně v srpnu tohoto  roku.  Již  nyní
přijímáme žádosti do pořadníku o pronájem bytu.  Základní podmínkou pro přijetí je cílová
skupina – věk nad 65 let nebo takový zdravotní stav, kdy je osoba závislá na pomoci jiné
fyzické  osoby.  V případě  nenaplnění  domu  seniorů  z  cílové  skupiny  je  možné  byt
pronajmout i  jiné  osobě.  V tomto  případě  bude  o  žádosti  rozhodovat  zastupitelstvo  obce.
Další  informace  můžete  najít  na  internetových  stránkách  obce  nebo  můžete kontaktovat
obecní  úřad.  Prohlídka  domu  je,  po  dohodě  s  obecným úřadem,  také  možná.  Žádost
o přidělení bytu v Domě pro seniory je v příloze.

Přehled plánovaných akcí na rok 2015

5. dubna 16:00 hodin Velikonoční výstava a soutěž 
18. dubna 14:00 hodin Jarní brigáda
2. května 17:00 hodin Otvírání sezóny v muzeu
30. května 19:00 hodin Kácení máje
6. června 16:00 hodin Dětský den
12. června 17:00 hodin Beseda s Petrem Rojíkem
20. června 20:00 hodin Vítání slunovratu
5. září 10:00 hodin Fotbalový turnaj
19. září 19:00 hodin Vítání podzimu
26. září 20:00 hodin Pyžamová zábava
3. října 16:00 hodin Drakiáda
30. října 18:00 hodin Dýňové posvícení
13. listopadu 17:00 hodin Lampionový průvod
29. listopadu 16:00 hodin Adventní výstava a koncert
5. prosince 17:00 hodin Mikulášská besídka pro děti
24. prosince 22:00 hodin Zpívání u zvonice
27. prosince 10:00 hodin Vánoční turnaj ve stolním tenise
27. prosince 19:00 hodin Sousedské posezení

Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí.

MASÁŽE AJURVÉDA – Lenka Koukalová

V úterý 21.4.2015 v Černavě na Obecním úřadu budete mít možnost masáže. Je nutno se pře-
dem objednat na telefonním čísle 604 322 076.

odblokování bolesti – reflexní terapie – čínská tlaková masáž – Dornova metoda – Thajská
masáž – diagnostika zdravotního stavu – irisdiagnostika – palpační vyšetření – obnovení ener-

gie – harmonizace
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Jarní brigáda
 

Stejně  srdečně  Vás  zveme  na  tradiční,  oblíbenou  a  hojně  navštěvovanou  jarní  brigádu,
při které nejen zvelebíme naši krásnou obec, ale také se příjemně pobavíme a občerstvíme
u ohně. Tak se připojte, ať je nás v sobotu 18.4. ve 14 hodin víc a jde nám to lépe od ruky.

Sraz  účastníků  brigády  bude  v Černavě  u  obecního  úřadu,  v Rájci  u  malého  hřiště  a  u
hospody.

Přistavení kontejneru 17.4.2015 – 20.4.2015 – v Rájci u hřiště a v Černavě u úřadu. V případě
zaplnění  kontejneru  v Rájci  využívejte  i  kontejneru  v Černavě,  v loňském roce  byl  téměř
prázdný.

Do kontejneru  nesmí  přijít  nebezpečný  odpad  (pneumatiky,  plechovky od barev,  lednice,
mrazáky a jiný elektroodpad), stavební suť a drobné mince. Tento odpad je možno odvézt na
sběrný dvůr do Tatrovic nebo do Nejdku.
 

Slovo na závěr
 

Vzhledem k tomu,  že  začátek   roku 2015 máme úspěšně  za  sebou,  chceme Vám popřát
s nadcházejícím jarem mnoho sil, pevné zdraví a veselé Velikonoce. A nezapomeňte, že vše,
co připravujeme, je především určeno Vám, tak si to přijďte užít. 

V Černavě a dubnu 2015

Vaši zastupitelé

- 10 -


	Vážení spoluobčané!
	Obsah
	Společenská kronika
	Jubilanti
	Narození nových občánků

	Mýty a legendy okolo nás
	Zahradnictví a sadařství v naší obci

	Co se událo od posledního vydání Černavanu
	Adventní výstava a koncert
	Mikulášská besídka
	Koledy u zvonice
	Černava open
	Vánoční posezení
	6. Ples pod kaštany
	Maškarní pro děti

	Informace z obce
	Informace o režimu posuzování žádostí o přidělení bytu pro seniory v Černavě

	Přehled plánovaných akcí na rok 2015
	MASÁŽE AJURVÉDA – Lenka Koukalová
	Jarní brigáda

	Slovo na závěr

