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Rok se zase s rokem sešel, i k nám do vsi mrazík vešel.
Nenápadně po roce přináší všem Vánoce.

    Vážení občané,
naposledy v tomto roce Vás chceme informovat o událostech, které se v naší obci udály, 
případně se ještě stanou.

1/ Aktuální téma-protahování
    Jako každý rok i letos budou zimní údržbu v naší obci zajišťovat Městské lesy Loket, s.r.o.
V případě kalamitního přívalu sněhu, případně silného větru, platí opatření z předchozích let, 
kdy se nejprve protahují hlavní tahy v obci a pro občany za vzdálenějších lokalit budou 
zajištěna odstavná parkoviště, kde budou moci po nezbytně dlouhou dobu zaparkovat své 
automobily. Tato parkoviště budou v Černavě u OÚ, v Rájci u bývalého obchodu, pod zvonicí 
a u Ullmanů. 
Věříme, že toto opatření nebude nutné, ale kdyby k takové situaci došlo, že ji pochopíte.

2/ Výsledky voleb do krajských zastupitelstev
Ve dnech 17. a 18.10.2008 proběhly i v naší obci volby.
    

zapsaných voličů 235
přítomných voličů 78

počet platných hlasů 76
procent. účast voličů 33%

číslo a název pol. strany         počet hlasů

1  KSČM          13
18 Strana zelených            1
25 Doktoři            12
32 Strana zdravého rozumu           2
33 Sdružení pro republiku             1
38 Unie svobody            1
42 Pravý blok                                   1
47 ODS                                            12
48 ČSSD                                          21
49 Alternativa pro kraj                   6
55 Koalice pro Karlovarský kraj   6

3/ Společenská rubrika
S lítostí oznamujeme, že naše řady opustili dva vážení občané pan Emil Suda a pan Václav 
Štěpán. Čest jejich památce.

4/ Informace o internetu
Rádi bychom Vám už konečně oznámili pozitivní zprávu, že posílení připojení na internet v 
naší obci se chýlí ke zdárnému konci. Poslední informace, kterou jsme obdrželi 26.11.2008, 
slibuje dokončení této akce roku v polovině prosince, doufejme, že letošního.Znáte to, 
nejdřív nejsou peníze, pak není kabel, pak nejsou lidi a nakonec nás v listopadu překvapí sníh! 
Vzhledem k tomu, ža kabel už je nakoupen, držme palce lidem a čekejme, to nám jde.



5/ Jubilanti
V tento podzimní a zimní čas oslavili nebo oslaví své kulatiny paní Antonie Hrdličková a páni 
Eduard Hrdlička a Petr Bauer. Všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

6/ Zprávy z domova
V září se uskutečnila hvězdná Pyžamová zábava, která je tradičně nabitá nočními přízraky. 
Letos ji zdobili mimo jiné členové fotbalového týmu v úžasném pyžamovém stejnokroji. 
Škoda, že po statečném posilování ve výčepu byli jako tanečníci nepoužitelní.

Určitě nejmilejší akcí tohoto roku bylo VÍTÁNÍ občánků, které 27.9. proběhlo u zvonice v 
Rájci. Všem přítomným se dostalo přívětivého projevu starosty, osvěžení malým 
občerstvením a pěveckým projevem místního mužského sboru.

Na slavnostním vítání byly pozvány tyto děti:
Ladislav Rakyta, Nikola Kováčová, Jaroslav Kácha, Kristýna Michaela Bořutová,
Nikola Fyrbasová, Adéla Kováčová, Adéla Malinová, Klára Šavelová, Gabriela Šťastná, 
Tereza Hladká, Lenka Rakytová, Adam Považaj a Veronika Pospíchalová.
Přivítaní přítomní občánci si zazvonili na zvon a obdrželi pamětní listinu s  malým dárečkem.

Poprvé v krátké historii naší zvonice zde byl proveden svatební obřad. Stalo se tak 18.11.2008 
a odvážní novomanželé byli mile překvapeni příznivým listopadovým počasím.
Gratulujeme a těšíme se na další následovníky.



V pátek 14.11. jsme tradičně přivítali svatého Martina průvodem s lampióny a slavnostním
ohňostrojem. Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně,takže světla svíček lemovala tajemnou 
cestu lesem.

V sobotu 15.11. se milovníci romantiky sešli na Světýlkové zábavě. Zde se v intimním 
prostředí vyzdobeného sálu KD oddávali tanečním radovánkám. A to i někteří muži!

Přehled společenských akcí do konce roku 2008
6.12. Mikulášská pro děti a večer pro dospělé
24.12. od 22:00 hod. Zpívání koled u zvonice v Rájci
27.12. dopoledne od 10,00 Turnaj ve stolním tenise, 
           od 18:00 hod. Sousedské posezení s hudbou

Nenechte se přemlouvat a přijďte! Když stojíš v koutě, nenajdou tě!

Přejeme Vám do Nového roku 2009 pojištěné vklady (aspoň ten miliónek), hodně zdraví, 
jasnou hlavu, shovívavé sousedy, veselou mysl a bezpečné návraty domů.

Ať tiše a ochotně purpura na plotně voní.....                                     

                                                  Na nové společné zážitky v naší obci se těší Vaši zastupitelé.
                                                                                                            
                                                                                         


