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 Vážení spoluobčané!  
Přicházíme k Vám s jarní oblevou i náladou a přinášíme přehled událostí, které se v posledním 

půlroce staly a na které jsme ještě nezapomněli. K tomu přikládáme nabídku již tradičních 

akcí, které především pro Vás připravujeme.  
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Společenská kronika  

Jubilanti  
   

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

60 let - Jan Betko, Hana Hladká 

65 let - Jiří Merhaut, František Puki 

70 let - Rudolf Häuser 

82 let - Zdeněk Pavlovec, Václav Pelikán 

85 let - Vladislav Procházka, Bedřich Surý 

86 let - Irma Pomijová 

 

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, radost a 

spokojenost. 

 

 

Smutné zprávy  
Máme bohužel i smutné zprávy. Naše řady opustili pan Boris Fyrbas a paní Hana Betková. 

Čest jejich památce.  

 

Narození  
  

Radujeme se spolu se šťastnými rodiči z narození dvou u nás vzácných chlapečků. 

Blahopřejeme Kratochvílovým k malému Jáchymovi a Bořutovým k nejmladšímu 

Štěpánovi. 

Přejeme všem štěstí a zdraví, ať se jim mezi námi líbí. 

  

 

 

  

Mýty a legendy okolo nás  

Dovolte mi vzpomenout na pár našich" svérázných" spoluobčanů, nejenom mě milých, kteří už 

bohužel nejsou mezi námi. 

 

     Koncem 60. let se do hájovny č.p. 21 přistěhoval s početnou rodinou pan Poláček, velmi 

hodný člověk, ale trochu "dotýkaný ze Svaté hory", prostě jednoduchý. Vzali jsme ho jako 

kočího, protože byl na hodinu propuštěn u Staveb. podniku a tam první den, po složení zkoušek 

na buldozer, prorazil stěnu rodinného domku a jak sám říkal – najednou koukám a v obýváku 

tam snídali lidi. 

 Jednou za mnou přišel a s vážnou tváří se ptal, jestli by si mohl koupit včely od pana Jaroslava 

Kainara – známého recesisty – když bydlí v služební hájence, aby nepoškodil střechu, protože 

ty včely jsou, podle pana Kainara, velké jako vlaštovky a někdy lámou eternit, a to řekl vážně – 

svatá prostoto. 
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     Snad nejsvéráznější osobou byl ale náš milý kamarád, pan Rudolf Siehr, narozený v r. 1937 

ve Smolnici – pravý „Krušnohorec“.  

   Do naší obce Černava – Rájec se přistěhoval s rodiči a sourozenci na počátku 60. let, kdy 

krásná obec Smolnice byla zlikvidována pro výsypku Vřesová. Ruda byl, jako jeho otec Karel, 

vynikající myslivec jako "od Pána Boha", výtečný střelec a úspěšný chovatel psů, zejména 

ohařů, českých fousků a hlavně jezevčíků – měl chovnou stanici, široko daleko známou pod 

názvem " z Kobelce". 

   Jako myslivecký hospodář, musím prohlásit, že Ruda nikdy nestřelil chovnou zvěř, nebyl 

"bouchal". 

Měl vynikající trofeje odstřelových kusů a o zvěř se příkladně staral kvalitním krmivem. 

Vychoval několik adeptů myslivosti. Pro něj les, který dokonale znal, myslivost a chov psů, byli 

prioritou, skoro vždy na úkor rodiny. A nyní několik svérázných příhod:  

    Jednou jsme šli na hon a Ruda u plotu zvracel a křičel na nás nikam nejdu, asi chcípnu, mám 

raka a bleju krev. V tom vyšla z domu paní Siehrová a volala, žádnýho raka nemáš, když jsi 

přišel v noci z hospody tak jsi sežral psům žrádlo z hrnce na kamnech, z pepřenek – a Ruda 

obživl a šel s námi na hon. 

V zimě, když měl zapadaná vrátka, cca 60 cm sněhu a jeho žena si stěžovala, že je nemůže 

otevřít, vzal Ruda vzal pilu, uřízl je 10 cm nad sněhem a povídá, nyní už jdou otvírat. 

   Měl fenku jezevčíka, která ochrnula na zadní nohy, Ruda jí udělal "invalidní vozík" - prkénko 

a dvě kolečka, připásal ji k vozíku řemenem a milá fenka s ním chodila do hospody a honila 

kočky. 

Nedávno dávali v televizi, jak nějaký veterinář vymyslel pro postižené pejsky invalidní vozík a 

Ruda ho vyrobil už před 30 lety. 

    Siehrovi po léta chodili pro vodu s vědrem do studny na dvorku. Jednou musela paní Siehrová 

do nemocnice a Ruda lamentoval, co je to za zbytečnou dřinu. Náš společný přítel Honza Jelínek, 

velmi šikovný řemeslník, mu nabídl, že udělají darling až do bytu. Tak se také stalo, ale chyběla 

nějaká malá součástka, kterou Honza brzy sežene, aby čerpadlo zprovoznil. Asi za tři dny Ruda 

povídá Honzovi : " už to nesháněj, stará se už vrátila z nemocnice už je to zbytečný". 

    Tak to byl Ruda Siehr, svéráz, vždy čestný, žádný vyžírka, ve fabrice dříč, ale doma toho moc 

neudělal. Život se s ním nemazlil, přišel o dva syny, vždy byl ale veselý, ale žádný opilec, měl 

rád společnost. Některé jeho výrazy byly hrubé, ale to proto, že byl Němec a některým českým 

výrazům dával jiný význam. 

Do posledních chvil ho kamarádi vozili do lesa na jeho sedačky, když nemohl na nohy. Byl také 

dobrý Prorok, když počátkem 90. let prohlásil: „To je konec české lidové myslivosti“, a to 

se také stalo. 

    Rádi všichni kamarádi, zejména myslivci, na něj vzpomínáme. 

 

 

                                                                                                        Obecní kronikář Václav Pelikán 
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Co se událo od posledního vydání Černavanu  
  

Adventní koncert a výstava 
Netradičně brzká byla loňská adventní neděle, a proto i 

příprava výstavy probíhala tradičně hekticky, v zimě a 

strádání. Výsledkem pak byla ukázka zručnosti a kreativity 

našich rukodělných stálic, které na krátký okamžik přiměly 

návštěvníky muzea, aby zapomněli na škvarečky a svařáček 

z kuchyňky a nechali se okouzlit předvánoční atmosférou. 

Když už bylo ve stodole těsno, přenesli hosté svoji 

pozornost na sál u pohostinství, kde bylo za chvíli taky 

těsno. Chvilku před zahájením adventního koncertu skupiny DaD kvintet, doplněného opět 

vystoupením místních pěveckých talentů Anežky Plasové a Lenky Rakytové, proběhl slavnostní 

křest knihy o Černavě, která obrazem i slovem vypovídá o tom, jak se u nás žilo a žije.  

Zasloužený potlesk na závěr koncertu si vynutil přídavek 

hudebníků a zpěváků, ale poděkování  patří také autorům v muzeu 

vystavených vánočních dekorací: Janě Bauerové, Haně Hladké, 

Janě Průšové, Karin Křejčeříkové, Adéle Urbanové, Pavle 

Simmerové, Hany Rosívalové, Josefu Krouzovi a Živě Lípové, 

Oldovi Zálešákovi a Karlu Částkovi.  

 

Mikulášská pro děti 
Čert s Mikulášem přišli do Rájce tentokrát s předstihem, ale 

nadílku pro šikovné děti měli připravenou. 

 

 

 

 

 

Zpívání u zvonice 
Byl pozdní večer, Štědrý den a zase jsme se sešli u zvonice, setřásli ospalost a žlučníkovou 

koliku a nesměle zapěli léta opakované koledy, u kterých si přesto mnozí pamatují sotva první 

sloku. Nepřátel se nelekajíc, na množství nehledíc, dozpívali jsme a šli jsme domů hasit 

stromeček nebo do hospody žízeň.  
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Turnaj ve stolním tenise 
V dopoledních hodinách 27.12. přišlo nečekaně mnoho (31!) pingpongových expertů na open 

Černava. Kromě místních dorazili borci např. z 

Nejdku, z Oloví, z Prahy a z Chebu.  

Byly obsazeny kategorie mužů a žen, dětskou 

kategorii ovládli sourozenci Lenka a Ladislav 

Rakytovi. Mezi muži nakonec kralovala paní Jana 

Hájková (Trojský kůň z Oloví), na druhém místě po 

lítém boji skončil obhájce loňského titulu a místní 

reprezentant Béda Surý a bronz si do Chebu odvezl 

Jan Havel. Jeho žena Lucie, od Jetenských naproti, si 

odvezla zlato, Maruška Merhautová stříbro a Marie Ungerová bronz. Gratulace patří všem, kteří 

nelenili a přijeli, těm na bedně zvlášť. 

 

Sousedské posezení 
Večer téhož dne se sešli místní skalní příznivci 

obecních akcí, aby si popovídali, zavzpomínali na 

právě uplynulý rok a popřáli si vše dobré do roku, 

který už ťukal na dveře. 

 

 
 

9. Maškarní pro děti 
Zručné maminky vytunily svoje ratolesti na tradiční maškarní merendu v Rájci, kterou 

připravily Odbory Naruby. Tancovalo se, radovalo a nejlepší masky dostaly ceny. 
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Historické lyžování – reprezentace obce 
V sobotu 3.března se opět vypravila skupina 10 místních lyžníků 

(3 žen a 7 mužů) do Abertam, kde se konaly lyžařské závody na 

historických lyžích v dobových oděvech. Teoretická příprava 

(sněhu nebylo) sklidila své ovoce, garderóby ze zaprášených 

almar a sekáčů oslnili rozhodčí a naše družstvo, letos lehce 

omlazené, se vyšplhalo na 16. místo (z 22). Jde o významný 

kvalitativní 

posun (loni jsme byli 19. z 20). Celkový 

dojem rovněž podtrhla účast našich 

reprezentantů v soutěži pečených dobrůtek, 

alkoholických nápojů, kulturního 

vystoupení a pití piva na ex. Skol!  

 

 

Zleva: Tomáš Hladký, Bedřich Surý, Ondřej Částka, Josef 

Krouza, Živa Lípová, Zdeněk Borský, Olga Částková, 

Václav Průša, Hana Hladká, Jan Průša. 
 

Velikonoční výstava  
Zima byla, bláto bylo a Velikonoce se blížily. V neděli 

1.dubna byla v muzeu připravena výstavka neuvěřitelně 

nazdobených velikonočních perníčků Aničky 

Filipcsikové, košíkové variace paní Žejdlové a jarní 

dekorace Hanky Hladké. Možná to bylo nedostatkem 

kopřiv, možná zimou, ale v soutěži o nejchutnější 

velikonoční nádivku se na polici třásly strachy dva 

soutěžící 

exponáty, takže 

oba skončily na bedně.   

Zdobená vejce dětmi i dospělými a pletené pomlázky 

obsadily všechny medailové pozice, takže ti, kteří nelenili, 

si odnesli ceny. I přes vlezlou zimu se nakonec skalní 

příznivci dostavili a odměnou jim pak byly koláčky s 

tvarohem a mákem a teplý čaj bez rumu. Věřme, že se 

příště pochlapí více maléreček, "proutníků" a kuchtiček, 

aby se tradice velikonočních setkávání a zvyklostí 

zachovala.  
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Plánované kulturní a sportovní akce  
  

21.04. 14:00   Brigáda - úklid obce  

30.04.  19:00   Pálení čarodějnic - pořádá Petra Pelesná 

12.05.  17:00   Otevření muzea - zahájení sezóny 

19.05.  09:00   Štola Johannes - exkurze č.1 

26.05.  19:00   Kácení máje - pořádá Petra Pelesná 

02.06.  16:00   Dětský den - pořádají Odbory naruby 

09.06.  08:00   Štola Johannes - exkurze č.2 

23.06.  10:00   Cyklovýlet  

23.06.  20:00   Vítání slunovratu 

25.08.  10:00   Fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava 

22.09.  19:00   Vítání podzimu 

06.10.  16:00   7. Rájecká drakiáda - pořádají Odbory naruby 

24.10.  18:00   Soutěž o nej...dýni 

09.11.  17:00   Lampionový průvod 

01.12.  17:00   Mikulášská pro děti 

02.12. 16:00   Adventní výstava a koncert 

24.12.  22:00   Zpívání u zvonice 

28.12.  10:00   Turnaj ve stolním tenise 

28.12.  18:00   Sousedské posezení  

 

Termíny uvedených akcí mohou být změněny, aktuální informace budou zveřejněny na 

stránkách obce, případně na plakátech. 

 

Poděkování 
Obec Černava vyjadřuje poděkování panu Bedřichu Surému, který vytvořil novou informační 

tabuli a vhodně ji umístil na zastávku v Černavě. Děkujeme. 

 

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 nebo hotově pak 

přímo na OÚ v Černavě. Pokud neznáte svůj variabilní symbol volejte na číslo 353 925 253 nebo 

pište na e-mail cernava@volny.cz a paní Helena Plasová Vám co nejdříve odpoví. 

Poplatníci již nebudou obecním úřadem vyzýváni k úhradě poplatků. Děkujeme za pochopení. 

 

Volné pobíhání psů 
Obracíme se na všechny majitele psů u nás, aby znemožnili svým čtyřnohým svěřencům volně 

pobíhat po obci a zabránili tak možným střetům a případnému ohrožení zdraví dalších osob. 

Množí se oprávněné stížnosti na porušování obecně závažné vyhlášky č.2/2012, která 

problematiku volného pobíhání psů řeší. Výskyt tohoto nešvaru bude předán MěÚ v Nejdku, 

řešen jako přestupek a může být pokutován. Převezměte tedy odpovědnost za své psy, protože 

sankce nejsou naším cílem. Děkujeme za pochopení. 

 

mailto:cernava@volny.cz
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Pozvánka na brigádu 
Zveme všechny přičinlivé občany, chataře nevyjímaje, aby se v sobotu 21.dubna ve 14 hod 

dostavili na seřadiště u OÚ v Černavě, hřišti v Rájci nebo u hospody tamtéž, vzali s sebou 

nezbytné nářadí pro jarní úklidové aktivity a těšili se na společné pracovní odpoledne s buřtíkem 

a pivkem. Pro pilné děti, které vítáme, budou dobrůtky. 

 

Na obvyklá místa (Černava- náměstí a Rájec - u hřiště) budou přistaveny kontejnery na 

komunální odpad. Nepatří do nich stavební odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (elektro 

apod.), které je možné odvézt do sběrného dvora v Nejdku. 

 

Informace o exkurzích do štoly Johannes 
Po úspěšné loňské exkurzi do dolu Jeroným pořádá letos OÚ exkurzi do dalšího důlního díla, 

štoly Johannes u Božího Daru. První termín 19.5 je už vyprodán, na druhý termín 9.6. je ještě 

možné se přihlásit. Poplatek na jednu osobu činí 100,-Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ 

v Černavě a odjezd je vždy v 8:00 hod. 

 

Informace o nákupu popelnic 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo na svém 2.zasedání 2018 o nákupu popelnic pro potřeby občanů, 

a to ročně za cca 20 000,- Kč, po dobu 4 let. 

Občané si tak mohou během 4 let na základě žádosti, která je na internetových stránkách obce 

oucernava@volny.cz nebo k vyplnění přímo na úřadě, vyměnit nefunkční, poškozené popelnice 

za nové. Podmínkou je donést poškozenou popelnici. Během následujících 4 let má tedy každý 

objekt k trvalému bydlení možnost výměny jedné popelnice. 

 

Plánované akce na rok 2018 
Oprava obecních cest 
Jako každoročně máme i letos v plánu opravit, v závislosti na získaných dotacích, část obecních 

komunikací. Žádáme vás o shovívavost v případě nutných uzávěrek částí opravovaných cest. 

Informace o krátkodobých uzavírkách budou včas vyvěšeny na plakátech. 

 

ČOV  
Největší investiční akce tohoto roku je výstavba nové ČOV v Rájci vedle staré, kapacitně 

nevyhovující. Na tuto stavbu je rovněž zažádáno o dotaci. 

 

Dětské hřiště  
Pro předškolní a mladší školní věk plánujeme malé dětské hřiště, opět v závislosti na získání 

dotace, u zvoničky v Rájci. 

 

Aktualizace územního plánu 
Pro obec v současnosti zpracovává Magistrát města Karlovy Vary Zprávu o uplatnění územního 

plánu, kde se vyhodnocují stávající územní plán a záměry obce. Návrhy občanů na změny 

územního plánu budou přijímány do 15.6.2018. Tyto návrhy budou předány ke zpracování. 

   

mailto:oucernava@volny.cz
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Oprava lavic u hospody v Rájci 
Stav venkovních lavic u hospody vyžaduje radikální opravu. Proto plánujeme výměnu 

dřevěných prvků včetně nátěrů.  

 

Úprava stání pro kontejnery v Rájci 
Narůstající počet kontejnerů u trafostanice v Rájci bude nutné řešit rozšířeným stáním a úpravou 

okolí. 

 

Slovo na závěr  
Přejeme Vám rozkvetlé voňavé jaro bez alergií, prosluněné léto s dostatkem vláhy a chutné 

grilování bez kalorií. 

 

Dalším zájemcům o koupi knihy o naší obci sdělujeme, že je možné ji 

zakoupit za 200,- Kč na OÚ v Černavě.  

 

 

 

 

 

 

Přijměte pozvání na chystané akce (brigádu nevyjímaje), které pro Vás a Vaši i naši radost 

připravujeme.  

 

                                                                                                    Vaši zastupitelé 

 

V Černavě, duben 2018 

  

 

  

 


