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Vážení spoluobčané!  
Velmi nesměle se letos přiloudalo jaro, kdy i naše podhorská oblast zaznamenala nezvykle 

pozdní vyrašení jarních kvítků. Zima byla jak má být, ale nechtělo se jí odejít. Snad se alespoň 

doplnily zásoby vody, takže jedna podstatná starost ubyla. 

Vlivem všem známých okolností bohužel ubyly i starosti s organizováním společenských akcí,  

které u nás tradičně pořádáme, takže nové vydání našeho občasníku, ve kterém vás informujeme 

o dění v naší obci, bude výrazně tenčí. 
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Společenská kronika  

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

Alena Zázvorková, Josef Karas, Eliška Kůtová, Karla Surá, Juraj Fillo, Bohumil Hlaváč, Libuše 

Pokorná, Vladislav Procházka, Blanka Müllerová, Věra Křížová, Zdeněk Pavlovec, Václav 

Pelikán st. 

 

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví a více pěkných chvil. 

 

Smutné zprávy  
Tyhle řádky se jen těžko píší, ale bohužel se v této době nešťastně rychle naplňují. 

Zveřejněná smuteční oznámení o úmrtí našich spoluobčanů tak nezvykle často zastavují naše 

kroky.  Od prosince loňského roku nás opustili Josef Hildebrant, Irma Pomijová, František 

Šťastný, Oldřich Zálešák, Michal Jiřík a Bedřich Surý st. 

Je smutné, že na ně můžeme už jen vzpomínat. Čest jejich památce. 

 

Narození  
  

Kovidová izolace u nás zatím populační křivku neposunula. Tak snad příště. 

  

 

 

 

Sloupek obecního kronikáře 

 
Osídlení a výstavba naší obce 
Někdy koncem 15. století se začalo osidlovat naše území, nejprve při Černém potoce, později v 

Rájci. Původními obydlími byly chatrče ze dřeva, později se využíval kámen. Od konce 18. 

století přišly na řadu i cihly a vápno a střechy kryly došky, později lepenka a eternit. Domky 

měly 1-2 místnosti, přes chodbu na druhé straně byl chlév. Od začátku 20. století se stavěly 

domky větší, s jedním patrem, ale až do 50. let bez vodovodu a koupelny, s lokálním 

vytápěním a suchým WC. Elektrický proud byl zaveden v roce 1923. V letech 1955-1960 

docházelo k modernizaci domků. Kozí chlívky se předělávaly na koupelny, zaváděl se vodovod 

ze studně, splachovací WC a zřizovalo se ústřední topení s kotlem na dříví, uhlí nebo brikety. 

Zvyšující se počet automobilů si vynutil stavbu garáží a fasády domů se oděly do nových 

omítek a brizolitu. Od 70. let někteří své domky rozšiřovali, přistavovali a modernizovali. 

Musím zmínit alespoň některé z nich. V Černavě Bauerovi - č.p.92, Částkovi - č.p.83, 

Hlaváčovi- č.p. 7 a 6, Jiříkovi - č.p. 91, Pavlovcovi - č.p.43, Pospíchalovi - č.p. 75, J. Průša -

č.p. 63, Szenciovi č.p.56, v Černavě Hladkých č.p. 100, Jetenských - č.p.96, Kováčovi - 

č.p.118, Kůtovi - č.p.112. Přestavbou prošla rovněž rájecká hájenka č.p. 21 a Dům seniorů v 

Černavě č.p.78. Poslední postavený dům v k.ú.Černava (o k.ú. Rájec nejsou do r.1945 žádné 

záznamy a číslování domů je samostatné) byl postaven v roce 1937 a to č.p. 121 (dnes 

Bredovi) a pak se dlouhých 50 let nic nového nepostavilo. To změnili až Zázvorkovi- č.p.124 v 
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roce 1987. Pak pokračuje výstavba nových, účelných, patrových i přízemních domů- čísla 

popisná : 66,39,125,126,127,99,129,131,132,133,55,15,56,8,95,19,23,93,2,38,59,1,82,69, 

52,57,92,74,96. Stavby byly prováděny většinou s pomocí stavebních firem, někdy i 

svépomocí a s využitím hypoték. Pro úplnost uvádím, že před rokem 1990 byly na stavbu, 

případně přístavbu rodinného domu poskytovány bezúročné, někdy i nenávratné půjčky. Na 

stavební pozemek do 800 m2 byla poskytována sleva. Stavební materiál se těžko sháněl  

a náklady na stavbu činily 200 000-300 000 Kčs. Průměrná mzda byla ovšem 2000-3000 Kčs. 

Kromě staveb k trvalému bydlení bylo od roku 1967 v Rájci i Černavě vystavěno mnoho 

rekreačních objektů. Musím rovněž zmínit nízkoenergetický domek E. Fedákové - č.ev.62, bez 

přípoje el. proudu. Rekreačních objektů, které mají přidělená evidenční čísla zelené barvy, je v 

k.ú.Černava 27 a v k.ú.Rájec 46. Domů k trvalému bydlení s čísly popisnými červené barvy je 

v Černavě 49 a v Rájci 73. Nově postavených domů po roce 1987 (k 31.12.2019) je v obou 

katastrech 30. Několik údajů pro zajímavost (pouze pro Černavu, Rájec byl samostatnou obcí- 

údaje chybí).  

Obec Černava měla v roce  1770 ... 9 domů 

                           1835 ... 30 domů   a 247 obyvatel 

                          1890 ... 75 domů   a 300 obyvatel 

                           1930 .. 102 domů  a 531 obyvatel  

      (Rájec měl v té době okolo 900 obyvatel) 

 

Od roku 1902 do roku 1919 bylo postaveno 8 domů, 1920 -1937 pak 35 domů. Od roku 1987 

do 2019 bylo v obou katastrech postaveno 30 domů. 

 

V roce 1945 došlo k vysídlení (až na výjimky) původního německy mluvícího obyvatelstva a v 

roce 1950 bylo nově osídleno 44 domků. Do konce 50. let bylo mnoho staveb, někdy velmi 

zchátralých, zbouráno. Rekreační objekty byly povolovány výhradně na bývalých stavebních 

parcelách. 

 

Číslování domů bylo zavedeno od roku 1770 od čísla popisného 1 pro každý katastr zvlášť. 

Chybou bylo, že po roce 1990 se nepokračovalo další řadou, ale přidělovala se čísla z bývalých 

stavebních parcel z původních demolic. 

 

Obec Černava má vypracovaný Územní plán, který zohledňuje hustotu zástavby, aby byl 

zachován podhorský ráz, byla zde i volná prostranství a všem se nám zde líbilo. Neměli 

bychom se zavírat jen do svého soukromí, ale žít v sousedské shodě a pomáhat místu, ve 

kterém žijeme. 

 

Václav Pelikán st. 

 

 

Co se událo od posledního vydání Černavanu  

  
V normálních časech bychom se tady rozepsali o Adventní výstavě a koncertu, Mikulášské pro 

děti, zpívání u zvonice, vánočních akcích, plese a dalších aktivitách, které jsme však museli ze 

známých důvodů vypustit. Věřme, že se situace zlepší a normální časy se k nám vrátí. 
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 Jarní brigáda 
Tradiční jarní brigáda, která se v loňském roce poprvé po 

mnoha letech nekonala, se letos uskutečnila v 

"nouzovém režimu". Byla zaměřena na pálení a 

štěpkování větví stromů prořezaných u hospody a 

vykácených na hřišti v Rájci. Úklid obce byl prováděn 

průběžně.  

Všem účastníkům, kteří dvě soboty pracovali pro obec, 

patří velký dík. 
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Kobelecké Údolí lásky 
Kobeleckých spolek vzájemné pomoci výrazným 

způsobem napomohl orientaci bloudících turistů 

v evropské centrální oblasti - Údolí lásky. Jak 

patrno z názvu, mají k sobě osadníci opravdu 

blízko, což se pozitivně odráží na jejich 

vzájemné spolupráci při zvelebování jen 

zdánlivě okrajové části obce. Rozcestník, který 

je dalším dílem této party, je nejen výtvarně ale i 

účelově zdařilý. Pomáhá tápajícím 

kolemjdoucím vystopovat nejbližší hledaný cíl - 

hospodu v Rájci nebo v Tokiu. Díky tomu se 

minimalizují ztráty těch, kteří by bez řádného 

ukazatele zahynuli žízní. Za vděčné a vyprahlé 

poutníky děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované kulturní a sportovní akce v roce 2021 
Díky protikoronavirovým opatřením jsme v prvním pololetí tohoto roku nerealizovali žádnou 

z plánovaných akcí. Zdá se, že situace se lepší a brzy se budeme moci sejít. Zatím si při čekání 

na cokoliv můžou zájemci posedět, počíst či meditovat v interiéru obecních autobusových 

zastávek. Knihy si může každý vypůjčit, ale obrazy a výzdoba černavské zastávky opakovaně 

mizí jak v bermudském trojúhelníku. Tak snad se esteticky náročný sběratel nasytil a po vzoru 

horní rájecké zastávky ponechá výtvarná díla pro radost dalších generací.  
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Zatím nesměle, ale odhodlaně připravujeme slavnostní otevření muzejní sezóny. Chtěli bychom  

vás pozvat na sobotu 26. 6. 2021, kdy plánujeme v 16:00 zahájit výstavu fotografií Živy 

Lípové a výběr ze sbírky historických kočárků a miminkových panenek Aleny Virágové. 

Po zhlédnutí exponátů a fotografií a po tradičním občerstvení proběhne koncert Červených 

panterů, kterým bychom rádi otevřeli nově opravený sál KD. 

Věříme, že společenská situace dovolí prožít tento zážitek vám všem, které touto cestou srdečně 

zveme. 

 

Aktuální informace o případném konání jednotlivých akcí budou zveřejněny na plakátech. 

 

Krevní obraz naší obce 
V dnešní době je obzvlášť úctyhodná snaha našich spoluobčanů pomáhat situaci ve 

zdravotnictví dárcovstvím krve. Ale není to jen otázka současnosti, kdy se rozhodli někteří z 

nás darovat svoji krev nebo krevní plazmu. Je nám ctí vám některé z nich, kteří vyslovili s 

uveřejněním souhlas a my o nich víme, představit. 

 

 

    rok nar. počet odběrů poslední odběr 

Beníšek Jan  1976    2  2021  

Bořutová Michaela 1981  15  2021  

Fedak Robert  1969    1  2004 

Hladký Václav 1954  52  2019  

Janeček Lukáš  1980    8  2006  

Jiřík Michal  1975    2  2002  

Míšková Markéta 1976  23  2020  

Pomijová Jana  1984    2  2005  

Považaj Miloslav 1960  45  2021 

Poživilová Klára 1997  25  2021  

Průša Jan  1985  40  2021 

Rakyta Tomáš  1975  39  2021  

Rozkot Karel  1961    9  2008  

Rozkotová Květuše 1962  37  2013  

Steinmüller Petr 1970  50  2021 

Šavel Michal  1971   24  2017  

Šťastná Zuzana 1973    8  2021 

Štětina Daniel  1993  26  2021 

 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou 

vážnost tohoto dárcovství i dárců. Proto již více než 50 let oceňuje bezpříspěvkové dárce svými 

vyznamenáními. Krůpěj krve za první odběr, bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 

10 odběrů, stříbrná medaile za 20 odběrů a zlatá medaile za 40 odběrů. Zlatý kříž ČČK 3., 2. a 

1. třídy za 80, 120 a 160 odběrů a Plaketa ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů. Jak vidno, 

máme u nás i oceněné dárce! Jsme na všechny jmenované patřičně pyšní, je nám ctí mít je blízko 

sebe a děkujeme jim za všechny potřebné. Věříme, že zvýšenou spotřebu červeného vína v našem 

kraji lze připsat na účet doplňování krevních rezerv našich dárcovských hrdinů a i ve svém zájmu 

jim připíjíme na zdraví! 



ČERNAVAN    ročník 2021 číslo 1  

- 8 -  

 

Výzva spoluobčanům  
 

Nabídka služby Czech Point na OÚ Černava 
Už několik let mají naši občané možnost využívat služby Czech Pointu, který je provozován na 

obecním úřadě v Černavě. Nemusíte jezdit pro různá potvrzení na vzdálené úřady (pošty) a 

můžete je získat zde. 

 

Samozřejmostí je ověření podpisů (legalizace) a ověření kopie listin (vidimace). Většina 

obyvatel naší obce s tímto požadavkem chodí na poštu. V Černavě je to agenda Obecního úřadu. 

 

Nabídku služeb předkládáme: 

Výpisy: Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis elektronických receptů pacienta, Výpis 

z insolvenčního rejstříku, Výpis katastru nemovitostí, Výpis snímku z katastrální mapy, Výpis 

z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů atd), Rejstřík trestů, Rejstřík 

trestů právnických osob, Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Výpis živnostenského 

rejstříku 

Agendy ISDS: Zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů, Přidání pověřené 

osoby a další formuláře pro žádosti týkající se datových schránek. 

Konverze dokumentů: Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby, autorizovaná 

konverze z listinné do elektronické podoby. 

Základní registry: Výpis z registru obyvatel, Veřejný výpis z registru obyvatel, Neveřejný výpis 

údajů podnikající FO, Výpis o využití údajů z registru obyvatel atd. 

Ostatní podání: Registr účastníků provozu modulu autovraků, Registr živnostenského podnikání 

pro FO, Registr živnostenského podnikání pro PO, Zprostředkovaná identifikace. 

 

Informace o odpadovém hospodaření 
Vzhledem k úpravě legislativy ohledně odvozu a skládkování komunálního odpadu vás budeme 

informovat o opatřeních, která se týkají naší obce. V zásadě jde o snížení objemu komunálního 

odpadu, důsledné třídění, zdražení odvozu a likvidace 

směsného odpadu. Sestavíme přehled informací a opatření, 

který obdržíte. Upozorňujeme spoluobčany rovněž na 

možnost ukládat kovový odpad a upotřebený olej do 

maloobjemových kontejnerů umístěných u vstupu do 

budovy OÚ v Černavě. Chtěli bychom požádat všechny 

uživatele kontejnerových stání, aby dodržovali pravidla 

ukládání odpadů a udržovali pořádek v místě s kontejnery. 

Jednotlivé kontejnery jsou určeny pouze pro daný druh 

odpadu, což je nutné respektovat. 

Bohužel poslední událost ze 17.5., kdy vzplanul velký 

plastový kontejner v Rájci, kam vhodil někdo žhavý popel 

i s nádobou, svědčí o nezodpovědnosti a lhostejnosti. 

Nechybělo mnoho a požár by se přenesl na dřevěnou 

konstrukci nedávno zhotoveného kontejnerového stání! 

Na místě zničeného kontejneru, který je mimochodem nažhavenému šikulovi k dispozici, již 
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stojí dva menší na kovový odpad. Děkujeme duchapřítomnosti přítomných rájeckých dam, které 

zabránily rozšíření požáru a vzniku dalších škod. Žhavý popel rozhodně nepatří do sběrných 

nádob a jiný než určený druh odpadu je nutné odvézt do sběrného dvora v Nejdku.  

Dělá to tak většina z nás a jistě mohou i ostatní. 

 

Místní poplatky 
Poplatky občanů i chatařů za komunální odpad, psa, případně za ČOV, pronájem pozemků atd., 

je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu : 2600703737/2010. Variabilní symbol 

je stále stejný a je nutný ke správné identifikaci platby. 

Poplatky je nutné zaplatit dle vyhlášek, popřípadě smluv do data splatnosti, jinak jsme nuceni 

poplatek vymáhat. Platbu můžete také uskutečnit přímo na OÚ v Černavě do pokladny. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Měření rychlosti v obci  
Vzhledem k výskytu častého překračování povolené rychlosti v obci a následným stížnostem na 

tento nešvar, byla uzavřena smlouva s Městskou policií Nejdek, která bude nahodile provádět 

měření rychlosti na našem území. 

Obracíme se na všechny spoluobčany, aby především pro bezpečnost dětí, jezdili ohleduplně a 

opatrně. 

 

Investiční akce plánované na rok 2021 
 

Oprava obecních cest 
Jako každoročně, měli jsme i letos v plánu opravit část obecních komunikací, což se už na jaře 

podařilo uskutečnit. Jde o úsek cesty od Kulhánků do Kobelce, bývalou panelku, cestu od Prášilů 

směrem k pile, křižovatku z Rájce do Kobelce, včetně úprav a nájezdů. Celkové náklady činily 

1 187 000,-Kč. 

 

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Černavě 
Je připravena projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na realizaci této 

rekonstrukce, jejíž cílem je vybudování zázemí pro obecní techniku. 

 

Rekonstrukce KD 
Koronavirovou přestávku jsme využili k rozsáhlým úpravám v rájeckém kulturním domě. Byla 

opravena střecha nad jevištěm a odizolována zeď sálu. Proběhla rekonstrukce vchodu do 

restaurace, "salónku" pro kulečník a kuchyňky u sálu, bylo zhotoveno nové jeviště a provedena 

renovace parketové podlahy. Nyní opravy finišují dokončováním prací na zateplení fasády za 

jevištěm. 
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Slovo na závěr 
Člověk je tvor společenský což se zvláště v této době potvrzuje. Máme kde spát a co jíst, ale 

chybí nám podrbat si, zalaškovat si, drobátko někoho pomluvit, prostě žít a stýkat se s ostatními 

ať už doma nebo (a to je ta ideálnější varianta), v hospodě. Ta supluje v našich krajích 

občerstvovací, přednáškové a někdy i záchranné centrum, kde by se mnozí nechali i očkovat. 

Přejme si, ať už je za námi tahle zvláštní doba, ať přijde po jaru léto a není na něm nic 

výjimečného. 

Buďte zdrávi a spolu. 

 

                                                                                                    Vaši zastupitelé 

 

V Černavě, květen 2021 

 

Autorka textů: Mgr. Milena Částková 

Autorka fotografií: Zuzana Šťastná 


