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Vážení spoluobčané, 

 

jaro je tady a jak doufáme, zima už je za horami. Přicházíme k Vám s přehledem událostí, které jsme 

prožili od posledního předvánočního vydání Černavanu a k tomu Vám předložíme nabídku akcí, 

které se u nás chystají. 
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PLÁNOVANÉ AKCE 
16.04. 16:00   Velikonoční výstava se soutěží o nej..kraslici, pomlázku a mazanec (soutěžní 

  exponáty doneste prosím ve 14,00 hod) 

22.04. 14:00   Brigáda - úklid obce 

30.04. 19:00   Pálení čarodějnic - pořádá Petra Pelesná 

13.05. 17:00   Otevření muzea - zahájení sezóny 

20.05. 09:00   Důl Jeroným - exkurze č.1 

27.05. 19:00   Pálení čarodějnic - pořádá Petra Pelesná 

01.06. 17:00  Přednáška Dr. Petra Rojíka a Ing. Michaela Runda – Zážitky z cínařské oblasti 

  Dartmoor v Anglii 

03.06. 16:00   Dětský den - pořádají Odbory naruby 

10.06. 09:00   Důl Jeroným - exkurze č.2 

24.06. 10:00   Cyklovýlet rájeckých nadšenců 

24.06. 20:00   Letní slunovrat 

22.07. 10:00   Bodyzorbing - pořádá Jana Bujárková Zrzavecká 

02.09. 10:00   Fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava 

22.09. 19:00   Vítání podzimu 

07.10. 16:00   7. Rájecká drakiáda - pořádají Odbory naruby 

25.10. 18:00   Soutěž o nej...dýni 

10.11. 17:00   Lampionový průvod 

02.12. 17:00   Mikulášská pro děti – pořádají Odbory naruby 

03.12. 16:00   Adventní výstava a koncert 

24.12. 22:00   Zpívání u zvonice 

27.12. 10:00   Turnaj ve stolním tenise 

27.12. 18:00   Sousedské posezení 

 

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

obce, případně na plakátech. 

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Jubilanti 

 

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

60 let 

František Andraschko, Oldřich Bréda, Zdeněk Novák 

65 let 

Ludmila Černíková, Pavel Gúth, Jaroslav Kalužík, Anna Šťastná, Vladimír Zálešák 

70 let 

Jaroslava Fillová, Jozef Kováč, Rut Kováčová, Hannelore Novotná, Bohumil Veselý 

81 let 

Zdeněk Pavlovec, Václav Pelikán 

84 let 

Vladislav Procházka, Bedřich Surý, 

85 let 

Irma Pomijová 

 

 Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, spokojenost a přízeň jejich blízkých. 
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Narození 

Zatím nám žádné přírůstky hlášeny nebyly, ale jsme optimisty, rok nám sotva začal.                                      

Zesnulí 

Zastihla nás smutná zpráva Naše řady v únoru opustila paní Anna Mandousová. 

Čest její památce. 

 

 

MÝTY A LEGENDY KOLEM NÁS 

Zvyky u nás v Krušnohoří   

 

Nový rok – slavil se do konce 19. století doma, až po první světové válce se Silvestr a Nový rok 

slavil v hostincích a u přátel. O půlnoci se zhaslo, po posledním úderu hodin se rozsvítilo a všichni si 

popřáli „šťastný Nový rok“. Někde se rozbíjely sklenice pro štěstí nebo se přineslo selátko s mašlí, 

skákalo se ze židle do nového roku. S novoročním přáním chodil po domech listonoš, hasič a 

kominík. 

Tři králové 6. ledna –  se v kostele světila křídla, sůl a voda – proti očarování. Tři chlapci, jeden 

černý od sazí, chodili přestrojení za krále, někde s Betlémem, a zpívali biblický příběh o králích, na 

dveře napsali K+M+B (Kašpar+Melichar+Baltazar) a letopočet. Vždy byli podarováni. 

Masopust – trval od Tří králů do počátku dubna, do popeleční středy. Konaly se různé reje a 

maškarní průvody. Hodně se jedlo, zejména tučná jídla, zabilo se prase a nesměly chybět koblihy. 

Konaly se různé taneční zábavy. 

Velikonoce – byly podobné jako ve vnitrozemí a jako dnes. Pletly se pomlázky na děvčata, která 

chlapce obdarovala malovaným vajíčkem a pekl se také mazanec. U nás ještě do 80. let chodilo na 

šupačku hodně chlapců, i dospělých, dům od domu.  Proslulí byli naši požárníci, posilováni 

štamprličkami, často si ustlali, celí zmožení, někde v příkopech. 

Stavěly se také májky, dva až čtyři metry vysoké břízky u domku, kde byla svobodná dívka.  Tento 

zvyk se v naší obci udržel do konce 60. let. 

Májka – štíhlý oloupaný smrk, na konci ponechaná špice s větvemi, šest až deset metrů vysoká, 

ozdobená fábory, bonbony a někdy i lahví rumu, se stavěla 1. května a měla vydržet do 31.května, 

kdy se kácela za všeobecného veselí. Někdy na ni lezli výrostci za hlasitého povzbuzování diváků. 

Nám se v obci několikrát stalo, že nám ji v noci skáceli zejména Tatrovičáci, což byla ostuda, a tak ji 

nyní stavíme den před skácením. Tento zvyk se dodržuje dodnes. 

Také si pamatuji, že se na prvního máje chodilo dům od domu, ale většinou k starousedlíkům, tři až 

pět hudebníků – harmonika, bubínek, housle – zahráli písničku, dostali štamprli a šli zase o dům dál. 

Tento zvyk se vytratil asi počátkem 60. let. 

Na podzim chodily ženy a dívky paličkovat, vždy od jedné chalupy ke druhé.  Každá si přinesla svou 

herduli a přízi, při společném paličkování se semlelo vše možné. Byl to podobný zvyk, jako ve 

vnitrozemí, kde se chodilo drát peří. 

Vánoce a Štědrý den – slavilo se podobně jako dnes, ale vánoční stromek, dříve výhradně smrk, 

přišel do našich končin až počátkem 20. století.  Jídlo bylo skromnější, kapr a bramborový salát 

nebýval. Také dárky byly většinou skromné – bačkory, šály, rukavice a pro děti dřevěné panenky a 

koníci, takže neměl Ježíšek tolik starostí s počítači, notebooky a jinými nesmysly jako dnes. Házelo 

se také pantoflem, jestli půjde svobodná dívka z domu a krájela se jablka – kdo bude mít hvězdičku, 

bude dlouho žít. 

Pamatujeme si ještě na jeden ze zdejších zvyků, a to stráž u nebožtíka, kdy jeho kamarádi a příbuzní, 

tři až čtyři, seděli ve světnici při rozsvícené svíčce celou noc. A tak se také stalo, už nevím, kdo 

zemřel, že u něj drželi stráž Manfred K., Helmut S. a náš dobrý přítel Albert U.  Pro zkrácení chvíle 
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hráli karty a popíjeli. Když se ráno probudili, nebožtík byl na zemi a Albert U. spal místo něj na 

prkně přikryt dekou od nebožtíka, neboť mu byla v noci zima. 

Musím poznamenat, že mnoho zvyků se vytratilo ke konci 60.let minulého století odsunem 

původních sudetoněmeckých obyvatel v roce 1946 a pak dobrovolným vystěhováním, tzv. 

zcelováním rodin do roku 1970, rovněž pak přirozeným úmrtím pamětníků.  Po roce 1945 do 

dnešních dnů se do Krušnohoří přistěhovalo mnoho nových dosídlenců, ale „každá ves, jiný pes“ a 

také „jiný kraj, jiný mrav “. Přesto ale u nás žijí někteří potomci původních sudetských Krušnohorců, 

ať už po meči nebo po přeslici. Zvyky se prolnuly a dnes pokračujeme díky zastupitelům obce a 

nadšencům z „Odbory naruby“ s plesy a bály, pálením čarodějnic, vítáním jara, Velikonocemi, 

májkou, Dětským dnem, turnajem ve fotbale a stolním tenise, až po vánoční zpívaní u nově 

postavené zvoničky, a to je pravým smyslem zvyků a tradic, sousedsky se družně setkávat, mít 

k sobě úctu a být k sobě blíž. 

Kronikář obce 

Pelikán Václav za pomoci dalšího pamětníka, pana Oldřicha Zálešáka a jiných. 

 

 

 

CO SE UDÁLO OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ ČERNAVANU 

Adventní koncert a výstava 

 

První adventní neděle se již tradičně u nás stává časem předvánočního těšení, kdy mamky odhodí 

prachovky a taťkové křížovky a vyrazí do muzea v Rájci, aby se pokochali výrobky svých 

spoluobčanů, zakoupili drobné dárky pro své nejbližší, nasáli vánoční atmosféru, přiťukli si 

svařáčkem a posilněni škvarečkama se přemístili na sál u pohostinství. Ten opět praskal ve švech, 

když zazněly první tóny vánočního koncertu DaD kvintetu. Tentokrát jej obohatila amatérská 

dívčí vokální skupina složená z místních talentovaných a možná budoucích věhlasných zpěvaček 

T.Hladké, A.Plasové, L.Rakytové. B.Krejčiříkové 

Zasloužený potlesk patřil všem účinkujícím a poděkování pak těm, kteří svými pracemi umožnili 

realizovat výstavu: domácí mýdla – K.Krejčeříková, proutěné košíky – Z.Šťastná, paličkování – 

A.Virágová, kované svícny-K.Částka, patchwork – L.Černá a H.Šilhanová, vánoční dekorace – 

H.Hladká a J.Bauerová. 
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Mikulášská pro děti 

Mikuláš opět navštívil děti, které se chtějí společně radovat, statečně předvést básničky nebo 

písničky, které si doma nacvičily a těšit se z odměny, kterou si pro ně připravil. 

 

 
 

Zpívání u zvonice 

Štědrej večer nastal a zase jsme se sešli u zvonice, abychom zapěli, původně s doprovodem CD, 

ale poté, co technika zklamala, bez hudebního doprovodu. Naše nadšení a shovívavá sváteční noc 

překryla chyby v intonaci, koledy i my jsme to vydrželi a možná to dáme příští rok zase bez. 

 

Turnaj ve stolním tenise 

V dopoledních hodinách 27.12. přišlo 8 statečných borců a 4 odvážné sportovkyně změřit své síly 

ve stolním tenise. Pravda bývaly časy, kdy účast byla hojnější, ale zřejmě tentokrát bylo chutnější 

cukroví nebo byly řízečky obzvláště vypečené, takže kdo přišel, vyhrál i sám nad sebou. Pro úplnost 

zmiňujeme výsledky lítých bojů: 

- Muži - 1.místo M. Plas, 2.místo M.Tokár, 3.místo P.Friedrich 

- Ženy - 1.místo M.Kratochvílová, 2. místo T.Červeňáková, 3. místo D.Šimková 
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Sousedské posezení 

Kolem 18. hodiny se začali trousit první hosté sousedského posezení, které již tradičně navštěvují ti, 

kteří si rádi popovídají se svými bližními. Ti odvážnější vyzkouší i kluzný moment tanečního parketu 

a ti nejodvážnější se přidávají ke zpěvu přítomných muzikantů. Hudební doprovod zajistila tentokrát 

skupina pana V.Vecka – Bugr Band. V pozdních večerních hodinách se všichni rozešli do svých 

domovů, když si předtím vzájemně popřáli do nového roku. 

 

 

 

 

 

8. společenský ples 

Sobota 28.ledna se stala vrcholem společenského a kulturního života v naší obci. Odbory naruby 

připravily již 8. ples, na kterém hudbu k tanečním kreacím zajistila kapela Karena a předtančení 

v rytmu a tempu, které bralo dech, předvedli tanečníci taneční školy D-Team manželů Horákových. 

Dámy byly nadšené výkonem mladičkého tanečního páru, pánům se až zapotily brýle, když 

kankánové fešandy zavlnily svými sukýnkami. Nechyběla ani tradiční bohatá tombola, takže si přišli 

na své všichni, kteří se toho večera hodili do gala a vyrazili za zábavou.  
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9. Maškarní pro děti 

Když napadne sníh, je čas s dětmi plánovat výrobu vtipné a výstižné masky. 

Toho se ujalo na 30 maminek, babiček a možná i tatínků a dědečků a tentokrát připravily se svými 

ratolestmi většinou doma vyráběné originální masky. Masky byly vyhodnoceny a děti si zařádily 

při muzice, jak to má být. 
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Lyžníci na dubových lyžích 

V sobotu 4.března se vypravila skupinka 10 místních nadšenců (4 žen a 6 mužů) do Abertam, kde se 

konaly lyžařské závody na historických lyžích a v dobových oděvech. Po pečlivé a nepodceňované 

přípravě jsme všichni "běh" přežili, což bylo hlavním cílem, a obsadili jsme krásné 19. místo. 

Vzhledem k tomu, že neznáme klání podobného typu u nás, je tudíž 19. místo v republice 

nepopiratelným úspěchem reprezentantů Černavy. 

Je pravda, že celkem tam bylo 20 družstev, takže jsme byli předposlední, ale jediní jsme měli svoji 

hymnu!!! 

Pro příště to chce víc trénovat pití piva (také jedna disciplína) a trvalejší make-up. Skol! 

 

Lyžníci zleva : T.Hladký,H.Hladká,B.Surý,O.Částková, Z.Borský,  

Ž.Lípová, V.Průša, M.Částková,J.Krouza, V.Zálešák 

 

 

MDŽ 

V sobotu 11.3. uspořádali místní hostinští retro oslavu MDŽ, kterou trochu netradičně rockovou 

hudbou zavalila karlovarská skupina Cizí den. Chyběly jen červené karafiáty a ptačí tanec.  

 

 

MÍSTNÍ POPLATKY 
Upozorňujeme občany i chataře, že poplatky za komunální odpad, psy, případně za ČOV a pronájmy 

pozemků, je možné uhradit bezhotovostním způsobem na číslo účtu : 2600703737/2010 

s variabilním symbolem, který je stejný jako minulý rok nebo hotově pak přímo na OÚ v Černavě. 

Poplatky musí být zaplaceny do května každého roku podle nové Obecní vyhlášky č. 1/2016. 

V letošním roce již nebudou poplatníci obecním úřadem vyzýváni k úhradě poplatků. Pokud 

nebudou poplatky včas zaplaceny, jsme nuceni postupovat podle zákona o místních poplatcích a 

OZV č.1/2016. 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. 
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OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
Tak jako každý rok se bude opravovat část obecních komunikací. Tentokrát máme v plánu na 

vybrané cesty dát nový asfaltový povrch a opravit díry a výmoly vzniklé po zimě. Pokud máte k 

cestám v Rájci a Černavě připomínky či náměty, rádi je přijmeme na OU. Stejně tak přijímáme 

požadavky na rozvezení odvalu pro opravu cest svépomocí. 

 

SLOVO NA ZÁVĚR 
Vážení spoluobčané, rok kohouta, do kterého jsme podle čínského kalendáře vstoupili, nemá být 

jednoduchý a má být plný zvratů. Přejme si, ať to nejsou zvraty k horšímu, vždyť „co nás nezabije, 

to nás posílí “. 

Tak ať jsme silní a zvládneme vše s úsměvem. 

 

Také proto od nás přijměte pozvání na chystané akce (brigádu nevyjímaje), které pro Vás a Vaši i 

naši radost připravujeme. 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Vaši zastupitelé 


