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Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý ?

Vážení občané,
zdravíme Vás opět v novém roce a i nadále Vás chceme informovat o tom, co se v naší obci
událo i o tom, co plánujeme.
1/ Kronika
Je naší milou povinností poděkovat paní Jaroslavě Zálešákové za vzorné vedení kroniky,
kterou svědomitě vedla a bohatě doplňovala fotodokumentací. Děkujeme a přejeme jí pevné
zdraví, ať se stejnou chutí dělá vše, co si usmyslí.
Rovněž si dovolujeme Vám představit nového kronikáře, pana Václava Pelikána, který tuto
odpovědnou štafetu převzal. I jemu přejeme hodně elánu a tvůrčích nápadů.
2/ Informace o internetu
Rádi Vám už konečně oznamujeme dlouho očekávanou zprávu, že posílení připojení na
internet v naší obci se chýlí ke zdárnému konci. Poslední informace, kterou jsme obdrželi
6.4.2009 nám zaručovala, že příští týden bude instalován nový kabel nutný pro zavedení
rychlého internetu. Doufejme, že tuto AKCI už nebude třeba v příštích Černavanech
zmiňovat.

3/ Jubilanti
Od prosince do března 2009 oslavili své kulatiny pan Roman Geisler, Jan Jelínek
a František Pomije st. Všem gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

4/ Zprávy z domova
14.2.2009 se konala v KD v Rájci úžasná Valentýnská zábava ve stylu 60. let.
Kdo přišel. nelitoval. Kdo nepřišel, ať lituje!

5/ Co se bude dít
11.4. 2009 od 17,00 vypukne Maškarní rej pro děti
a od 20,00 totéž pro dospělé.
(Velikonoce oslavíme tradičně, to zas bude v alejích nab.ito!)

Přehled plánovaných společenských akcí na rok 2009 :
Duben
Květen
Červen
Červen
Srpen
Září
Podzim
Listopad
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec

30.4. Pálení čarodějnic
30.5. Kácení máje
Dětský den
Fotbalový turnaj
Tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava
Václavská pyžamová zábava
Oslava 520. výročí založení obce Černava
Martinský průvod se světýlky + ohňostroj
Světýlková zábava
Mikulášská /odpoledne pro děti, večer pro dospělé/
Půlnoční zpívání koled u zvonice
Vánoční turnaj ve stol. tenise, večer sousedské posezení s hudbou

Srdečně Vás zveme na všechny uvedené akce !
Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny
z dotačních či sponzorských příspěvků.
Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena.
6/ Přehled o požadovaných a získaných dotacích na rok 2009
Na letošní rok žádala naše obec o dotace :
1/ rekonstrukce KD /fondy EU/ - neschváleno
2/ rekonstrukce stodoly /fondy EU/ - schváleno 520 000,-Kč
3/ rekonstrukce obecních komunikací /Krajský úřad Karlovarského kraje/ - neschváleno
4/ zateplení budovy OÚ /Krajský úřad Karlovarského kraje / - schváleno 260 000,-Kč
5/ propagace obce /Krajský úřad Karlovarského kraje/ - dosud nerozhodnuto
7/ Upozornění na splatnost poplatků
Jistě uvítáte naše drobné a nevtíravé upozornění na splatnost obecních poplatků za odvoz KO,
užívání ČOV a psy. Tyto poplatky je možné rozdělit na menší časová období.
Úhradu můžete provést hotovostní platbou do pokladny OÚ, nebo bankovním převodem na
č.ú. 16420-341/0100.
8/ Očkování psů
V Černavě proběhne 5.5.2009 od 15.00 hod a v Rájci téhož dne od 16,00 hod.
Cena vakcíny cca 150,-Kč.
9/ Obchod v Rájci
Vzhledem k tomu, že je minimálně využíván obchod v Rájci, zvažuje OÚ zrušení této služby.
Pokud zde nakupujete a máte námitky proti takovému rozhodnutí, obraťte se do konce
měsíce dubna 2009 na OÚ. Děkujeme.
10/ Humanitární sbírka
Tradiční humanitární sbírka nevyužitého šatstva je shromažďována v budově OÚ a bude
ukončena 12.4.2009.

Krásné Velikonoce, hodně elánu, nápadů a sil do jarních prací přejí Vaši zastupitelé.

