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Vážení spoluobčané,
chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost
ukáže, nakolik to budou změny pozitivní. Věřme, že ano a nedopusťme, aby se nás zmocnila
„blbá“ nálada, která nyní ve společnosti převládá. Radujme se, veselme se v tomto svatém
čase a doufejme, že nás Pánbůh ve zdraví zachovati ráčí.
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Společenská kronika
Zlatá svatba
Bylo nám velmi milou povinností slavnostně
blahopřát v prostorách budovy Obecního
úřadu dvěma statečným manželům, kteří
právě oslavili 50 let svého manželství.
Gratulujeme paní Jaroslavě Zálešákové a
panu Oldřichu Zálešákovi z Černavy k tomuto
dnes obzvlášť vzácnému výročí a přejeme jim
spokojenost a zdraví v dalších letech.
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Naši jubilanti
V posledním čtvrtletí tohoto roku oslavili a oslaví svá životní jubilea paní Jaroslava
Zálešáková, Věra Andraschková, Antonie Hrdličková a pánové Otakar Rinda, František
Ullmann a Eduard Hrdlička.
Přejeme jim, aby našli každý den důvod k radosti a stálé zdraví.

Informace z obce
Volby
Jak jistě víte, proběhly v říjnu komunální volby a do našeho obecního zastupitelstva byli
zvoleni:
Ing. Josef Krouza.................... starosta
Mgr. Milena Částková............ místostarostka
Zuzana Šťastná....................... předsedkyně finanční komise
Edwin Trapp ........................... předseda kontrolní komise
Tomáš Hladký......................... předseda komise životního prostředí
Jana Kovaříková..................... předsedkyně pořádkové komise
Lenka Bauerová...................... předsedkyně majetkové komise
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Poděkování odstupujícímu zastupitelstvu
Rádi bychom, jako nově zvolení zastupitelé, poděkovali těm, kteří vedli naši obec uplynulé
volební období. Výsledky práce, kterou odvedli, můžeme vidět kolem sebe. Opravené cesty,
budova obecního úřadu, historicky zajímavý objekt stodoly v Rájci, právě dokončená střecha
kulturního domu …
Možná se dalo stihnout víc, možná taky ne. Každopádně upsali 4 roky svého života obecnímu
zájmu, za což jim patří oprávněný dík.
Proto Vám touto cestou děkujeme a držte nám palce.

Zimní údržba cest
Oznamujeme Vám, že zimní údržbu cest v naší obci bude v právě nastávající zimní sezóně
zajišťovat firma Martina Kováče z Černavy. Upozorňujeme občany, že i nadále platí možnost
využití záchytných parkovišť v obci (Rájec u hřiště, Černava u obec. úřadu) v případě náhlého
nebo masivního přívalu sněhu. Děkujeme za pochopení.
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Kultura, sport a společenské dění v obci
Světýlka sv. Martina
V pátek 12.11. jsme uctili svátek svatého Martina. Sešli jsme se s dětmi a jejich světýlky
u zvonice v Rájci, kde jsme se seznámili s příběhy ze života vojáka na bílém koni. Děti
dostaly symbolickou zlatou minci a poslali jsme do světa balón přání. Na závěr jsme se se
světýlky prošli obcí.
Kdyby méně lilo, lepší by to bylo...

Zveme Vás na plánované akce
Rádi Vám oznamujeme, že byla ukončena rekonstrukce střechy kulturního domu v Rájci,
takže se můžeme opět shledávat v jeho vylepšených prostorách. Zveme Vás na prosincové
akce, které zde proběhnou:
03.12.2010

17:30 hodin Mikulášská pro děti
20:00 hodin Mikulášská pro dospělé

Hraje Fryzúr

24.12.2010

22:00 hodin Zpívání koled u zvonice v Rájci

29.12.2010

10:00 hodin Turnaj ve stolním tenise
18:00 hodin Tradiční sousedské posezení s hudbou

Hraje K. Rozkot

Plán společenských akcí na rok 2011
A abyste se připravili na hezké chvíle v novém roce, který nás čeká, předkládáme Vám plán
společenských akcí na rok 2011
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen
Září
Listopad
Prosinec

2. ples pod kaštany
Valentýnská zábava
Maškarní pro děti i dospělé
Pálení čarodějnic
Kácení máje
Dětský den
Fotbalový turnaj, konec prázdnin pro děti
Václavsko – pyžamová zábava
Světýlka a světýlková
Mikulášská, koledy u zvonice, sousedské posezení

V Černavě a v prosinci 2010
Vaši zastupitelé
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Krásné svátky vánoční
pěknou cestu z půlnoční,
od Ježíka velký ranec,
na Silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok
a pak šťastný nový rok.
PF 2011
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