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Vážení spoluobčané, 

uplynulo pár měsíců a už se zase setkáváme. Zdá se, že současná doba svými 

kovidovými, energetickými i inflačními důsledky zkouší, co našinec vydrží, ale 

jak říkal náš učitel řečtiny: “Bylo hůř a lidi si chválili.“ Proto věřme, že nebude  

hůř a budeme mít důvod i něco chválit.  

Přinášíme Vám přehled událostí, které se u nás přihodily, tento rok výjimečně 

ve třetím vydání našeho občasníku. 
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Společenská kronika 
Ve druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši vážení občané: 

German Maljanovský, Václav Průša, Milan Navrátil, Pavel Häuser a Jaroslava Zálešáková. 

Všem Vám přejeme pevné zdraví a veselou mysl, ať Vás štěstí provází a smůlu nepotkáte. 

 

Od léta čáp ani vrána do naší vísky nezavítali, ale příští rok slibuje zlepšení! 

 

Osobní poděkování 
Nejzkušenější občanka Černavy, Jaruška Zálešáková, se 

po roce s grácií a šarmem rozloučila s neuvěřitelnou 

devadesátkou. Naše milá oslavenkyně by ráda poděkovala 

za vřelá přání, dárky, nádherný dort a skvělou oslavu všem 

přátelům, kteří se svojí pomocí podíleli na její přípravě 

a svojí účastí na jejím průběhu.  

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek kronikáře 
Proměny přírody – dříve a dnes 
 

Poslední vlk byl u nás zastřelen v roce 1820 v prostoru mezi rybníkem Karčák a domem 

p. Kainara. Celých 150 let nebylo o vlku slyšet, až někdy r.2010 se nesly krajem hlášky, 

že se objevuje v okolí Horní Blatné a Božího Daru. To se potvrdilo v roce 2020, kdy bylo na 

Horském statku v Abertamech vlky zardoušeno asi 30 ovcí. 

 

Mývalovce kuního (Nyctereutes procyonoides) viděl poprvé u nás náš syn Václav před 47 lety 

na louce při Černém potoce. Nikdo tomu nevěřil, až asi za 14 dní to potvrdil „pan myslivec“ Ruda 

Siehr. Jeho výskyt pak až do loňského roku nebyl zaznamenán. Teprve loni dal o sobě vědět, 

když vybral ryby na vodních plochách u pánů Hlaváče, Guta a Považaje. A zase je tady. 

 

Na jaře, brzo v březnu, v prostoru nad Černavou, směrem k Poušti, se na lukách a polích 

porostlých břízou ozývalo hlasité tokání tetřívčích kohoutků svým „bubláním a pšoukáním“. 

Byla to krása. Během dvou let 1972-74 zmizeli. Domnívám se, že příčinou bylo v té době 

u státních statků hojné používání chemikálií. To mělo zřejmě vliv na reprodukci tetřívka, vajíčka 

nebyla oplodněná. Nyní se prý tetřívek objevuje v okolí Přebuze. 

 

Ještě v roce 1972 létala čejka nad bažinatou loukou, kde stojí dnes pila p. Karčáka. Také bekasina 

otavní, která za letu mekala jako koza a koroptve polní byly zde celkem hojné. Poslední hejno 

vyhynulo za velmi tuhé zimy a sněhu r. 1968-69. 
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Zdá se také, že posledních 4-5 let ubylo žab (skokanů hnědých, ropuch) a poslední krásnou 

zelenou rosničku jsem viděl v rájecké lesní školce asi v roce 1976. Také se u nás vyskytovala 

při Černém a Vlčím potoce velmi vzácná užovka stromová. 

 

Není celkem vidět kolčava lasička, ale kun skalních je dost. To mohou potvrdit ti, kterým 

překousaly kabely u aut. 

 

Běžně se vyskytuje liška „Bystrouška“ a občas někomu navštíví kurník. Více se rozmnožil 

i jezevec. 

 

Kačenky březňačky u nás i hnízdí na rybníkách Karčák, Hastrman i v Kobelci a vyvádějí káčata. 

 

Na krmítka se slétají sýkorky, je vidět i hýl, strakapoud velký, holub hřivnáč je slyšet svým 

vrkáním při příletu na jaře. Ořešáci a veverky se postarají nám všem o úrodu ořechů. Straka 

zlodějka a ukřičená sojka je tu běžně. Patrný je ale úbytek kosů a vlaštovek a letos jsem neslyšel 

ani kukačku. 

 

Některé druhy ptactva a zvěře se však proti minulosti objevily.  Od roku 1994 se opět 

nad smolnickou výsypkou uhnízdil krkavec, objevuje se volavka popelavá, která navštěvuje naše 

rybníčky a občas přiletí velký dravec luňák hnědý, který hnízdí někde u Božíčan. Hojnější 

je jestřáb lesní a káně lesní, což mohou potvrdit naši chovatelé slepic. Méně se vyskytuje rychlý 

krahujec obecný. 

 

Co je však pohromou, je přemnožení zvěře černé – divokých prasat, která ryjí i uprostřed obce 

a v okolí. Před 20 lety bylo vzácností černou zvěř vidět. 

 

Srnčí zvěř má stav stabilní, dobrý. Zajíc je vidět občas a v okolních lesích se i v létě vyskytuje 

jelení zvěř, která zejména v zimě často přebíhá. Mufloni jsou pryč již nejméně 10 let. Stále 

je však z jara slyšet na skále nad vřesovskou lagunou houkání výra velkého. 

 

Jako následek změn krajiny a hospodaření v ní se projevují změny i u rostlin. Před rokem 1945 

nebyla tak jako dnes naše obec zarostlá keři, břízou a olší. V každé chalupě byla koza, králíci, 

někde i kravička, která se pásla ne v ohradě, ale volně je pásly většinou ženy a děti. Tím 

se spásaly nálety dřevin a krajina byla volnější. Tráva se sekala 2x do roka kosou na seno. Dnešní 

neustálé sečení trávníků na „anglický způsob“ motorovými sekačkami i 3x za měsíc není pro 

přírodu nejlepší. Proto nejsou vidět různí motýli, cvrčci a další. Z rostlin se ztratil např. světlík 

lékařský, třezalka, mateřídouška, prha arnika, při potoce blatouch, upolín a jiné. Přehršel je žluté 

pampelišky, ani kopřiva se nedá a mechy bují. 

 

Proto bychom se měli chovat k přírodě citlivě, s úctou a rozumem. Jsme na ní odkázáni, vždyť 

bez přírody by nebyl život možný, snad jen ten „virtuální“. 

 

Václav Pelikán, kronikář obce Černava 
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Poděkování 
Náš oblíbený kronikář se rozhodl ze zdravotních důvodů ukončit svoji 

kronikářskou činnost a předat veslo do rukou následníka.  

Rádi bychom na tomto místě poděkovali panu Václavu Pelikánovi, 

který dlouhá léta vykonával svědomitě a s invencí sobě vlastní 

nelehkou a zodpovědnou funkci obecního kronikáře a který, díky své 

fenomenální paměti a pečlivě vedeným zápiskům meteorologa a 

přírodovědce, pravidelně obohacoval svými příspěvky mnohá vydání 

našeho občasníku.  

 

Děkujeme a opatrujte svoji paměť, ať máme kde lovit. 

 

 

Pan Pelikán byl ve funkci kronikáře od roku 2009 a po ukončení nám 

přislíbila pomoc paní Olga Částková. 

 

 

Co se u nás ve druhém pololetí odehrálo 
Fotbalový turnaj  
 Sobota 28. 8. 2021 se stala přelomovou v historii fotbalového turnaje, který obec Černava 

pořádá od roku 1996. Hřiště v Rájci, pohár, ceny, občerstvení, výsledková tabule i píšťalka, vše 

bylo připraveno na sportovní klání nadšených fotbalistů. Nastoupila 4 družstva z domova 

i odjinud a během několika minut pohybu na hřišti hráli všichni za jeden tým. Jejich původně 

barevně odlišené dresy doznaly patrné změny a borci se mohli klidně utkat i v soutěži mistr 

mokré tričko (i trenky). Povrch hřiště se během neúprosného lijáku stal ucelenou probahněnou 

plochou a kdo ovládal skluz, ovládl i hru. Když se kopálisti prorochnili ke konečnému hvizdu, 

jen těžko paní starostka identifikovala vítězné hráče. Medaile za první místo a pohár, k radosti 

domácích fandů, získal tým „Ráječáci“, druhé místo vydřelo mužstvo „Mazák + mlaďoši“ a třetí 

místo obsadili borcí z „FC Náplavka“. S bramborovou medailí by odjelo, kdyby nebyli 

pořadatelé lakomí, družstvo „FK Nejdek“. 

Poděkování v tomto případě patří všem zúčastněným hráčům, kteří se nehledě na make-up vrhali 

do hry jako kamikadze a svými často nekoordinovanými pohyby provedli hlubokou orbu hrací 

plochy, čímž se zasloužili o přípravu jejího kvalitního zatravnění. 

Rovněž podíl nestora všech fotbalových sudích, pana Františka Pukiho, který i přes dokonalé 

maskování rozeznával provinilé hráče a bez ohledu na zvýšené riziko zrezivění kloubních 

implantátů, předstíral pohyb po hřišti, je nutno vyzdvihnout. 
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Konec prázdnin – hurá do školy 
Mnohým žákům a v mém případě i 

učitelům se zdá nadpis hurá 

do školy jako protimluv, ale Odbory 

naruby, které se o dětské odpoledne 

se soutěžemi, občerstvením, 

hudbou a odměnami postaraly, 

to tak chtěly. Naštěstí se i počasí 

umoudřilo, takže děti, kterých 

tradičně přišlo hodně, si byly 

podobné, na rozdíl od dopoledních 

fotbalistů, i po ukončení her 

a rodiče si je bez problémů 

rozebrali. 

 

 

 

Drakiáda 
Poslední zářijová sobota 26. 9. 2021 byla pro pouštění 

draků příznivější než obvykle. Vítr foukal, i když fukéř, 

který přišel za týden by určitě zaznamenal dálkové 

i výškové rekordy a možná by bylo vyhlášeno i pátraní 

po váhově či prostorově podměrečných účastníků této 

bohulibé kratochvíle. Nic takového se naštěstí nestalo, 

takže si to všichni, díky počasí a Odborům, užili. 
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Vítání občánků 
Na sobotu 2. října jsme připravili v prostorách našeho muzea slavnostní vítání nových občánků, 

a to nejen dětí z našich řad, ale i těch, a to je pro nás čest, které by k nám rády patřily. Dostavilo 

se celkem 9 dětí ze 13 pozvaných spolu s rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými, až bylo v muzeu 

těsno. Paní starostka předala rodičům drobné dárky, podepsali se do pamětní knihy a nakonec 

všichni na zdraví právě přivítaných dětí připili. Za výrobu dárků děkujeme Z. Šťastné a K. 

Částkovi. 

Mezi nové občánky byli přijati: Diana Sturmová, Rozálie Šimková, Viktorie Svátková, Teodor 

Sismilich, Julie Pomijová, Amálie Krupková, Štěpán Kesl, Hana Keslová, Lukáš Karčák, Jiří 

Holeček, Patrik Gábor, Marie Fyrbasová, Karel Fyrbas. 

 
 

Rozloučení 
Státní svátek 28. října proběhl u nás 

ve znamení slavnostního rozloučení s těmi, 

kteří odešli v uplynulých dvou letech 

a se kterými jsme se nemohli, jak bývalo 

u nás zvykem, důstojně rozloučit. 

Ve vyzdobeném sále u pohostinství v Rájci 

byly umístěny panely s fotografiemi našich 

bývalých spoluobčanů či chatařů. Pan 

Pelikán si připravil krátký proslov, 

ve kterém se mu podařilo trefně vystihnout 

jednotlivé osobnosti. Od pozdního 

odpoledne do pozdních nočních hodin si přítomní příbuzní či přátelé v příjemné atmosféře 

zavzpomínali na své blízké. Hudební doprovod zajistila jako vzpomínku na bývalé kamarády 

místní hudební skupina GMČ „Gdo Má Čas“.  
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Všem, z řad příbuzných a přátel, kteří se podíleli na zajištění bohatého občerstvení patří vřelý 

dík. 

 

Je to smutně dlouhý seznam těch, které jsme ztratili a kteří už budou jen v našich myslích: 

Jiřina Poživilová, Jiřina Szencziová, Josef Průša, Jan Jelínek, Miroslav Kafka, Dagmar 

Geislerová, Otakar Rinda, Antonín Vozár, Jiří Huk, Eva Ondičová, Vladimír Kulhánek, 

Miloslava Kotenová, František Šťastný, Josef Hildebrant, Irma Pomijová, Oldřich Zálešák, 

Michal Jiřík, Bedřich Surý st. 

 

 

Výstava dýní 
V sobotu 30. 10. 2021 proběhla 

u zvonice v Rájci výstava 

vykrajovaných dýní. I když byla letos 

úroda dýní velmi dobrá, na počtu 

exponátů se to významně neprojevilo. 

Pouhých 6 kousků, i když některé byly 

rozměrné, vypovídá buď o nezřízené 

předcházející konzumaci těchto 

oranžových plodů, nebo děti zjistily, 

že se s dýní nepřipojí na net. Tak snad 

příště bude líp.  

Nejzdařilejší maxidýně byla 

odměněna a tradiční oranžovou 

a velmi chutnou polévku pro všechny 

přítomné připravila Monika 

Kratochvílová.  
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Lampionový průvod 
Tady se situace obrátila. V podvečer pátku 

12. 11. 2021, takže těsně po svátku sv. Martina, 

se vydala karavana permoníků z náměstí v dolní 

Černavě hlubokým hvozdem ke zvonici v Rájci. 

Konvoj byl opravdu dlouhý a tentokrát nikdo 

nepospíchal, takže si všichni (a byl to určitě rekordně 

vysoký počet dětí, dospělých i kočárků) tu kouzelnou, 

tajemnou a mlhou obestřenou cestu užili. U zvonice 

jsme se sešli, rozdali jsme dukáty sv. Martina 

a zazvonili na zvon. Byla to radost a dýně ještě svítily! 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na akce připravované do konce roku 2021 
Blíží se konec tohoto roku a my bychom vás rádi pozvali na akce, které chceme ještě stihnout, 

pokud nám to doba dovolí. 

 

28. 11. 2021 17:00  Adventní výstava a koncert – viz pozvánka na konci Černavanu   

 

04. 12. 2021 17:00 Mikulášská pro děti na sále KD 

 

24. 12. 2021 22:00 Zpívání u zvonice 

 

27. 12. 2021 10:00    Turnaj ve stolním tenise – na sále KD 

 

             18:00    Posezení se sousedy – na sále KD 

 

29. 01. 2022 19:30 Ples pod kaštany 

 

 

Doufejme, že program, který připravujeme, nenaruší žádné zákazy či opatření a budeme 

se i nadále při různých příležitostech setkávat. Aktuální informace o konání jednotlivých akcí 

včetně případných změn budou zveřejněny na plakátech a stránkách obce Černava. 

Těšíme se na vás.  
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Informace obecního úřadu 
Výsledky parlamentních voleb za naši obec 
 

Předkládáme vám výsledky voleb do parlamentu ČR 

 

 

Okrsky Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů celkem zpr. v % 

1 1 100,00 262 168 64,12 168 167 99,40 

 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Strana zelených 1 0,59 

2 Švýcarská demokracie 0 0,00 

3 VOLNÝ blok 15 8,98 

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 37 22,15 

5 Česká str.sociálně demokrat. 2 1,19 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 5 2,99 

9 Aliance pro budoucnost 3 1,79 

10 Hnutí Prameny 0 0,00 

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 9 5,38 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 35 20,95 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00 

16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 7 4,19 

18 Komunistická str.Čech a Moravy 3 1,79 

20 ANO 2011 47 28,14 

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 3 1,79 
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Vyhodnocení ankety – zájem o nádoby na tříděný odpad 
Na základě ankety v minulém čísle Černavanu projevilo zájem o pořízení nádob na tříděný odpad 

za poloviční cenu 30 účastníků. Vzhledem k tomu, že na začátku nového roku budou odstraněny 

kontejnery z kontejnerových stání na komunální odpad, bude potřeba, aby si popelnici na KO 

zajistili majitelé všech rekreačních objektů. Obyvatelé s trvalým pobytem budou mít nárok 

na odkup popelnic na plasty a sklo. Cena všech tří druhů popelnic bude za poloviční cenu, než 

je na trhu, cca 300 – 500 Kč. O ceně budete informování na stránkách obce a na vývěsních 

plochách. Nadále platí možnost výměny popelnice pro trvale bydlící v období 1krát za 4 roky. 

Dnes již pouze za plastovou černou. 

V případě zájmu je možné vaše žádosti dále doručovat. 

 

část obce číslo užívání žlutá – plast zelená – sklo černá – komunál 

      ano ne ano ne ano ne 

Rájec 8 trvale   0   0   0 

Černava 19 chata   0   0   0 

Černava 36 trvale 1     0   0 

Rájec 57 trvale 1     0   0 

Rájec 94 chata 1     0 1   

Rájec 53 trvale   0   0   0 

Rájec 64 trvale 1   1     0 

Rájec 24 chata   0   0 1   

Rájec 63 trvale   0   0 1   

Rájec 68 trvale 1     0   0 

Černava 125 trvale 1     0   0 

Černava 13 chata 1     0   0 

Rájec 28 trvale 1     0   0 

Rájec 27 chata 1     0   0 

Rájec 23 chata   0   0   0 

Rájec 38 chata   0   0   0 

Rájec 70 trvale 1   1     0 

Rájec 13 chata   0   0   0 

Rájec 23 trvale 1   1     0 

Rájec 9 trvale 1     0 1   

Rájec 2 trvale 1   1     0 

Rájec 87 trvale   0   0 1   

Rájec 98 trvale 1     0   0 

Černava 105 trvale 1     0 1   

Rájec 82 trvale   0   0   0 

Rájec 83 trvale 1     0   0 

Rájec 21 trvale   0   0   0 

Černava 103 trvale 1   1   1   

Rájec 66, 5, 29 trvale   0 1     0 

Rájec 85 trvale 1   1     0 
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Poplatky na rok 2022 

Předkládáme vám seznam a výši poplatků na příští rok, včetně čísla účtu: 

 

Poplatky na rok 2022 
č.ú. 2600703737/2010 - variabilní symbol beze změny, popřípadě bude vydán na žádost poplatníka. 

název poplatku částka splatnost 

Komunální odpad 1000,- Kč/osoba nebo rek.objekt 31.10.2022 

Psi 150,- Kč jeden / 200,- Kč každý další 31.10.2022 

Psi - důchodce 100,- Kč jeden / 150,- Kč každý další 31.10.2022 

ČOV dle smlouvy 31.10.2022 

pronájem pozemků dle smlouvy dle smlouvy 

 
 

Přehled letos uskutečněných investičních akcí 
V roce 2021 byly v naší obci realizovány tyto investiční akce: 

• Oprava střechy na hasičárně (zázemí pro obecní techniku) – celková částka 

645 431,51 Kč z toho 263 529,- Kč dotace z Karlovarského kraje. 

• Opravy cest v celkové částce 1 187 201,06 Kč. 

• Probíhá výměna vrat cca 117 000,- Kč. 

• Výměna oken na bývalé hasičárně v celkové ceně 49 223,- Kč. 

• Oprava pódia a kuchyňky v KD Rájec v hodnotě cca 200 000,-Kč (firma + brigády). 

• Plot okolo ČOV v Rájci cca 50 000,- Kč. 

• Sítě na hřišti za cca 19 000,- Kč + dobrovolníci. 

• Do konce roku je v plánu oprava okapů a svodů a instalace sněhových zábran na Dům 

seniorů. 

• V bytě Domu seniorů bezbariérová úprava sprchového koutu v celkové částce 

cca 40 000,- Kč. 

• Podesta na kontejnerové stání  v Černavě v hodnotě 185 576,10 Kč, na kterou bude 

v příštím roce postavený přístřešek. 

 
 

Informace o možnosti poskytování rychlého internetu 
Chtěli bychom vám sdělit, že je avizována možnost získání rychlejšího internetového připojení. 

Bližší informaci o možnostech a rychlosti připojení jednotlivých domů najdete na CETIN.cz, 

kde je možné zadat svoji adresu a zjistit situaci a možnost získání rychlého internetu. 

 
 

Nabídka asfaltování za úplatu 

Vzhledem k tomu, že se chystáme příští rok opět provádět opravy obecních komunikací, 

zvažujeme možnost nabídnout vám provedení asfaltování soukromé plochy za úplatu. V případě 

projevení zájmu budeme jednat s firmou o této možnosti. Cena bude domluvena po výběru firmy 

zajišťující opravu komunikací. Svůj zájem o využití této nabídky můžete oznámit 

prostřednictvím e-mailu nebo schránek na OÚ, a to nejpozději do 31.12.2021. 
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Upozornění před zimou 

S blížící se zimou se na vás opět obracíme, abyste v případě náhlého přívalu velkého množství 

sněhu využívali odstavná parkoviště u OÚ v Černavě, u hřiště v Rájci nebo u pohostinství 

v Rájci. Samozřejmě je naším cílem zajistit včasné protahování všem, ale poručit větru, dešti, 

ani sněhu zatím neumíme. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Slovo na závěr 
Snad jsme na nic nezapomněli a vše důležité jsme vám sdělili. Teď už nezbývá, než vás srdečně 

pozvat na vše, co pro vás připravujeme a popřát šťastný vstup do nového roku, pevné zdraví a 

milá setkání všeho dru. 

Opatrujte se. 

 

 

 

                                                                                           Vaši zastupitelé 

 

 

Textová část: Mgr. Milena Částková 

Foto : Zuzana Šťastná 

 

 

 

 

POZOR!!! Na následující stránce ANKETA. 
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Anketa  
 

…………………………………….. zde ostřihnout …………………………………………. 

 

Dopravní situace v naší obci, především nepřiměřená rychlost některých řidičů, nás přiměla 

k vyhlášení ankety, ve které se máte možnost vyjádřit k tomuto aktuálnímu tématu. Byla 

navržena instalace retardérů, které budou v zimním období odstraněny, viz mapka. 

Dále uvažujeme o instalaci radarů měření rychlosti v Černavě na hlavní silnici. 

 

 
 

Vysvětlivky v číselném označení: 

1. Pod hasičárnou 

2. Kobelec u Vecelů 

3. Před hřištěm u Rozkotů 

4. Za hřištěm u Částků 

5. Za křižovatkou směr ke Křížům 

 

 

Souhlasím s instalací silničního retardéru č. ……………………………..  

 

Nesouhlasím s umístěním retardéru č…………………………………….. 

 

Souhlasím – nesouhlasím* s instalací radarů. 
*nehodící se škrtněte 

 

         …………………………………. 

          podpis 

Odevzdat do 10.12.2021 na Obecní úřad nebo do schránek obecního úřadu, a to na hospodě nebo 

OÚ. Hlasování za č.p./č.ev. 


