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Vážení spoluob čané! 
s příchodem jara Vás opět zdravíme. Zima byla krátká a mírná, takže jsme ji bez následků 
přestáli, stejně jako klíšťata a slimáci, aby nám zpestřili nadcházející období.  
Máme pro Vás ale i vlídnější zprávy, abyste se při jaru nabili pozitivní energií a silou, kterou 
při jarních pracích a brigádách jistě vhodně uplatníte. 
Stejně jako vždy Vás chceme seznámit s událostmi, které se v naší obci odehrály a které, 
hlavně pro Vás, připravujeme.  
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Společenská kronika 

Jubilanti 
  

V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea:  
65 let 
Josef Karas, Eliška Kůtová, Karla Surá, Věra Křížová 
70 let 
Alena Zázvorková, Bohumil Hlaváč, Juraj Fillo 
75 let  
MUDr. Jan Beníšek 
80 let  
Zdeněk Pavlovec, Václav Pelikán 
83 let  
Vladislav Procházka, Bedřich Surý 
84 let 
Irma Pomijová  
 
Všem přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých. 
 

Narození 
Musíme konstatovat, že situace v ulicích se zlepšila a sem tam se nějaký 
kočárek mihne, takže se chystáme naše nově nashromážděné 
čerstvé občánky slavnostně přivítat mezi námi. 
Letos se zatím pochlapili další holčičkou manželé Olga 
a Ondřej Částkovi. Gratulujeme a jejich Magdalence přejeme 
krásný a dlouhý život.  

Mýty a legendy okolo nás 

Zastřelení hajného p ři výkonu služby 
Jedna sychravá, nevlídná, podzimní noc mezi roky 1860 až 1870 se stala osudnou místnímu 
loketskému  hajnému. Když se vracel z obchůzky svého revíru do hájenky (dnes chalupa č.16 
paní Sůvové), byl v Rájci na kopečku u lesní školky zastřelen. Pravděpodobným vrahem byl 
zřejmě pytlák z Rájce nebo z nedaleké Smolnice. Čekal na hajného, aby si s ním vyřídil účty, 
protože napadený hajný byl znám tím, že nekompromisně stíhal pytláky zvěře a zloděje 
dřeva. Přes veškerá vyšetřování a úsilí četníků nebyl vrah nikdy dopaden a potrestán. 
Po hajném zůstala nebohá vdova s nezletilými dětmi. 
Dnešní lesovna č.p. 21 (také jí říkáme hájenka nebo fořtovna), kde bydlí pan Rakyta 
s rodinou, v té době ještě nestála. Byla postavena jako sídlo polesného Městskými lesy Loket 
až v roce 1911. 
Příště se dočteme o výstavbě v obci, zavedení elektrického proudu a telefonu do roku 1975. 
 
 
 

 Václav Pelikán 
 obecní kronikář 
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Co se událo od posledního vydání Černavanu 
 

Dýňové posvícení 
30. října se sešli u zvonice dýňoví 
nadšenci se svými nápaditými 
a vtipnými výtvory, za které dostali 
drobné sladkosti. Pan starosta jim 
uvařil skvělou dýňovou polévku, 

kterou neodmítli ani zpravodajci 
televize ZAK, čímž se naše obec opět 
stala mediální hvězdou. Ty dýně svítily 
do noci i další dny a kdo neviděl, ať se 
polepší. 

 

Dům senior ů v Černavě 
31. října byla krásná podzimní sobota a 
v Černavě se sešli všichni, kteří si 
chtěli prohlédnout nově 
zrekonstruovanou budovu bývalé školy 
v Černavě, která bude sloužit jako 
Dům pro seniory. 
Den otevřených dveří zahájil starosta 
obce Josef Krouza, zmínil se o historii 
stavby a pozval přítomné na malé 
občerstvení a prohlídku budovy. 
Děkujeme všem, kteří svým dílem 

k realizaci tohoto zařízení přispěli. 
 

Lampiónový pr ůvod 
V pátek 13.11. se sešli místní i došlí, 
malí i velcí světlonoši, aby prošli 
pohádkově romantickým lesem 
a tajemnou alejí ke zvonici v Rájci. 
Tam si zazvonili a jako permoníci 
se rozešli do svých teplých pelíšků. 
Nic světoborného, ale bylo milo.  
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Advent 
První adventní neděle je již tradičně v našem muzeu věnována adventní výstavě, která se těší 
velkému zájmu místních občanů i hostů z dalekých krajů. Retro vánoční stromeček ozdobila 
letos rodina Hladkých a Surých, vyšívanými ubrusy a paličkovanými ozdobami ohromovala 
opět Alena Virágová, zdobené šišky nabídla Jana Průšová, vánoční dekorace Jana Bauerová, 
pletené šály Květa Rozkotová, ručně vyrobená mýdla Karin Krejčiříková, patchworkové 
výrobky Lucie Černá, kovanými výrobky neurazil Karel Částka a dekoracemi z přírodních 
materiálů nadchla Hana Hladká. 
Všem, kteří se přišli podívat, popovídat si, dát si svařáček a chleba se sádlem a škvarkami, 
koupit drobný dárek a potěšit se společností stejně naladěných, děkujeme.   
 

Mikulášská pro d ěti 

Spolek Odbory naruby za finančního přispění Obce Černava uspořádal pro děti 
mikulášskou besídku. Děti všeho věku odříkaly Mikulášovi básničky nebo zazpívaly písničku 
a za odměnu jim anděl předal balíček s dobrotami. Čerti si tentokráte do pekla neodnesli 
žádné zlobivé dítko, ale slíbili, že se příští rok opět vrátí, takže by se měly děti mít po celý rok 
na pozoru a hlavně nezlobit rodiče. 
 

Zpívání u zvonice 
Už si neumíme představit Štědrý večer bez toho svátečního setkání v Rájci u zvonice, kdy si 
popřejeme krásné Vánoce, pochlubíme se novou šálou, zapějeme všem známé koledy, 
zazvoníme a pak se rozcházíme. Nostalgici domů, notorici ne. 
 

Turnaj v ping pongu a sousedské posezení 
Mezidobí po vánočních svátcích 
a před Silvestrem lze trávit různě, 
ale s ohledem na varovné vychýlení 
ručičky na váze je nadmíru vhodné 
přinutit svoje ochablé a pohádkami 
otupělé svalstvo k činnosti. Stolní 
tenis je k tomu vhodný. Když 
si vezmete do ruky pálku, můžete 
dokonce markýrovat, že máte právě 
po nebo před zápasem a oslňovat jen 
svou ladnou chůzí kolem stolů. 
To ovšem letos nevyšlo, protože 
se do soutěže mužů přihlásili dva 
členové rodiny Surých, kteří zřejmě 
nepochopili, že stačí se zúčastnit 
a k všeobecné radosti ostatních 

nadupaných borců vyhráli. Co se týče obsazení ženské části soutěže, původně jsme  byly tři, 
což nás neskromně dovedlo k nápadu spojit to s volbou miss, ale pak se přihlásil Jára Kácha 
jako jediné dítě a byl připsán do naší startovní listiny. To byla nebezpečná konkurence, tak 
jsme jen pinkali. Televize si to nemohla nechat ujít, proto jsme znovu vévodili zpravodajství 
Západočeských aktualit (ZAK). 
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Večer téhož dne jsme se sešli v nezvykle početném seskupení na sousedském posezení na sále 
v Rájci. Snad poprvé se musely přidávat stoly, aby se všichni pohodlně vešli. Božský Kája 
s přítelem Láďou nám hráli k tanci i poslechu. 
 

Ples pod kaštany 
Již sedmým ročníkem Plesu pod 
kaštany byla zahájena plesová sezóna 
v Rájci. K tanci a poslechu hrála 
kapela Karlovarka pod vedením Míry 
Marouše, která mistrně střídala taneční 
hudbu s dechovkou, takže si na své 
přišli všichni účastníci plesu. V rámci 
zahájení plesu vystoupily mažoretky ze 
Sokolova a jako další číslo programu 
byla předvedena UV SHOW Ohnivého 
divadla IGNIS. Stovka účastníků plesu 
se bavila a pevně doufáme, že příští 
rok nás znovu poctí svou návštěvou. 

 

Maškarní pro d ěti 

Spolek Odbory naruby se postaral o zábavu dětí, 
které přišly v roztodivných maskách. Bylo znát, že si 
většina rodičů dala obrovskou práci s výrobou masek, 
dětem to moc slušelo. Děti se bavily tancem a různými 
soutěžemi, modelovaly zvířátka a kytky z balónků. 
Škoda jen, že moc dětí nepřišlo. Věříme, že příští rok 
bude účast podstatně větší. 
 

Brigáda u rybníka v Kobelci 
Na devatenáctý březen sezval „Kobelecký spolek vzájemné pomoci“ brigádu v kobeleckém 
údolí. Vzhledem k tomu, že počasí opravdu nepřálo, sešli se zde pouze členové výše 
jmenovaného spolku. Poklidili kolem rybníka zvaného Baurák a připravili jej na letní sezónu. 
Pro zahřátí si uvařili stylově polévku v kotlíku nad ohněm. Popřejme tomuto spolku, aby 
se jim dařilo i v letech budoucích a aby jim na příštích akcích počasí více přálo a účast byla 
hojnější. 
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Velikono ční výstava a sout ěž 
V neděli před pondělní mrskačkou se sešli zvídaví 
návštěvníci našeho vesnického muzea, aby si prohlédli 
zdařilé exponáty a pilní soutěžící, aby se pochlubili 
svými zdobenými vejci, pomlázkami a chutnou 
velikonoční nádivkou. 
Přísná porota složená ze všech návštěvníků vybrala 
vítězné výrobky a dost si přitom pochutnávala. Výstavu 
obohatila svými kvetoucími taškami paní Hana Hladká, 
vyšívanými kuchyňkami paní Alena Virágová a šitými 
panenkami paní Dagmar Šimková.  
Je příjemné zjištění, že mezi sebou máme tak šikovné 
lidičky. Všem účastníkům a vystavovatelům patří velký 
dík. 
 
 
 
 
 
 

Jarní brigáda 
V sobotu 9. dubna jsme se sešli na oblíbené jarní brigádě. Oblíbené bez uvozovek, protože ti, 

kteří na tuto úklidovou akci chodí, 
si kromě pocitu sounáležitosti odnesou 
i pocit, že pomohli svému prostředí. 
A nakonec ani buřtík a pivo 
nezarmoutí. Uklízeli jsme 
na tradičních místech v Rájci na hřišti 
a kolem pohostinství, v Černavě kolem 
úřadu a Domu seniorů. Všem, kteří 
přiložili ruku k dílu, děkujeme 
a věříme, že to příště nedá i ostatním 
a zapojí se do úklidu našeho okolí. 

 
 

Kačeři dobyli rájeckou baštu! 
V sobotu 16.dubna v chladném sobotním odpoledni zavítali do Rájce nadšenci geocashingu, 
kteří se s oblibou toulají kdekoliv a hledají cokoliv a říkají tomu "keška". Předtím ale 
věnovali svůj čas chvályhodné činnosti, a to úklidu lesních prostor kolem Rájce, za což jim 
patří veliký dík. V našem muzeu je pak přivítaly krojované spolunadšenkyně chlebem a solí. 
Když si se zájmem prohlédli exponáty v muzeu (cedule s dobou připouštění měla zvlášť velký 
úspěch), zazvonili na zvon  ve zvonici a rozjeli se řádně ukončit tuto zdařilou akci (nebo pařit) 
směrem na Novou Roli. 
Líbilo se jim u nás. Zanechali tady příjemný pocit z prima lidí a dosud nepřekonanou výši 
dobrovolného vstupného. Děkujeme. 
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Přehled plánovaných akcí do konce roku 2016 
30. dubna  19:00 hodin Pálení čarodějnic 
1. května 16:00 hodin Prvomájové šílenství alegorických traktůrků 
7. května 17:00 hodin Zahájení nové sezóny v muzeu  
28. května 19:00 hodin Kácení máje 
3. června 16:30 hodin Přednáška Stanislava Wiesera: Krušnohoří a Poohří na toulkách 
   v roce 2015 
4. června 16:00 hodin Dětský den 
25. června  10:00 hodin Cyklovýlet rájeckých nadšenců 
25. června 20:00 hodin Slunovrat 
6. srpna  Bodyzorbing 
3. září 10:00 hodin Fotbalový turnaj 
někdy v září  Vítání občánků 
23. září 19:00 hodin Vítání podzimu 
1. října 16:00 hodin Rájecká drakiáda 
1. října  20:00 hodin Pyžamová zábava 
27. října 18,00 hodin Soutěž o nej... dýni 
11. listopadu 17:00 hodin Lampiónový průvod 
27. listopadu 16:00 hodin Adventní výstava a koncert 
3. prosince 17:00 hodin Mikulášská pro děti 
24. prosince 22:00 hodin Zpívání u zvonice 
27. prosince 10:00 hodin Turnaj ve stolním tenise 
27. prosince 18:00 hodin  Sousedské posezení s hudbou 
 
Na plakátech budou upřesněna data a začátky uvedených akcí. 
 

Informace z obce 

Místní poplatky 
Upozorňujeme občany i chataře, že poplatky za komunální odpad, psa, případně za ČOV 
a jiné, je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu: 2600703737/2010 
Hotově pak přímo na OÚ v Černavě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě. 
V příštím roce již nebudou poplatníci obecním úřadem vyzýváni k úhradě poplatků. Veškeré 
údaje jsou stejné i pro další platby v dalších letech. Variabilní symbol je v platbě velmi 
důležitý, jinak nemůže být platba správně zařazena. Všechny změny Vám budou oznámeny 
písemně a vyvěšeny na úřední desce. Děkujeme za pochopení. 
 

Informace o Domu senior ů 
Dům seniorů, který od začátku roku provozujeme, prošel zahřívacím kolem, ve kterém jsme 
snad vychytali zásadní nedostatky. V současné době je obsazeno 6 z 8 bytových jednotek 
a případné další zájemce vyzýváme k pronájmu s tím, že budou upřednostněni žadatelé, 
pro které je cílově DS určen. Dva byty jsou tedy stále v nabídce a pokud znáte vhodného 
zájemce, můžete jej v tomto směru informovat.     
Při jarní brigádě byly provedeny úklidové práce okolí DS a zahájeny zahradní úpravy. 
Děkujeme tímto paní Haně Hladké, která věnovala květiny a spolu s paní Živou Lípovou 
intenzivně pracují na zvelebení okolí Domu seniorů. 
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Výsledek hospoda ření za rok 2015 
V prvním čtvrtletí proběhl audit směřovaný na kontrolu hospodaření obce v roce 2015. 
Výsledkem přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky a celkové hodnocení 
je A - výborné, což nás opravňuje čerpat výhody z vypsaných dotačních titulů. 
 
 

Venčení psů 
Vážení spoluobčané, 
obracíme se na Vás se žádostí, abyste, pokud venčíte svoje miláčky, uklízeli jejich 
„hromádky“, jak by to mělo být u majitelů psů zvykem. V naší obci platíte za svého psa 60,- 
Kč ročně, což je, jak jistě víte, nejnižší možný poplatek. Kdyby se situace nezlepšila, museli 
bychom na úhradu nápravy tento poplatek zvýšit. Věříme, že i Vy si přejete, aby u nás bylo 
příjemně, a proto vezmete naši žádost vážně. 
Pokud potřebujete sáčky na odklízení psích exkrementů, můžete si je vyzvednout na Obecním 
úřadě v Černavě.  
 
 

Výzva 
Vyzýváme občany, kteří si svépomocí chtějí opravit přístupové cesty, aby si do 7.5.2016 
podali na Obecní úřad písemnou žádost o dovezení odvalového materiálu. 
Upozorňujeme, že v letošním roce se budou opravovat (kamenný podklad + recyklát) tyto 
cesty: 
- cesta u hřiště v Rájci směrem k Vrbům 
- cesta kolem Kostků 
- cesta na pilu Karčák 
- cesta k Virágům 
- část cesty od Prášilů směrem do Rájce 
V době oprav bude pochopitelně omezen provoz na těchto cestách. Potřebné informační 
cedulky budou včas vyvěšeny. 
 
 

Odpadové hospodá řství  
Vzhledem k chystaným změnám v úhradě odvozu, třídění a skládkování komunálního odpadu 
uvažujeme o zkušebním zvýšení počtu nádob na tříděný odpad, především plasty. 
Předpokládáme, že jejich využívání povede ke snížení nákladů na odvoz směsného odpadu. 
Proto, abychom Vás pozitivně motivovali ke třídění, chystáme se nakoupit barevně odlišené 
tašky k tomu určené, které Vám dodáme.   
 
 

Nové webové stránky 
Po zavirování starých webových stránek jsme vytvořili nové na stejné adrese 
www.oucernava.cz. Stránky mají nový design, doplněnou fotogalerii a jejich vytvoření 
nestálo obec žádné finanční prostředky. Na stránkách se ještě pracuje, takže i Vy můžete  
posílat svoje připomínky na obecní úřad cernava@volny.cz nebo jako vždy je přímo sdělit 
starostovi nebo někomu ze zastupitelů v hospodě. Ukázku nového vzhledu webových stránek 
si můžete prohlédnout na následující straně. 
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Slovo na záv ěr 
Rok 2016 je zatím v plenkách a my s nadějí i obavami čekáme, co přinese. Doufejme, 
že naděje převáží obavy a my ho prožijeme ve zdraví. Vlídné jaro a příznivé léto Vám přejí  
 

 

Vaši zastupitelé 

 
 


