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Vážení spoluobčané,
zdravíme Vás v zasněženém jara čase a přejeme Vám hodně sil do jarních prací na zahradách. 



Věříme, že jste přežili velikonoční dovádění bez úhony a těšíte se na sluníčko, které přeci už 
jednou musí to řádění zimy utnout.

Informace o svozu KO
Od května 2008 bude svoz kom.odpadu zajišťovat pro naši obec firma Fortygo s.r.o. 
z Nejdku. Rozsah poskytovaných služeb se zásadně nezmění. Naši občané navíc mohou, po 
předložení občanského průkazu, využívat sběrného dvoru v Nejdku pro ukládání 
nebezpečného  a objemného odpadu.

Výzva pro zájemce o Internet
Opakovaně žádáme další zájemce o Internet, aby se, pokud tak již neučinili, přihlásili do 
15.4.2008 na OÚ, odkud bude zaslána společná žádost.

Chystané investiční akce v obci
V letošním roce jsme žádali o vyhlášené dotace na rekonstrukci obecních komunikací a 
zhotovení nového územního plánu. Pokud se zadaří a dotace nám budou přiděleny, opravíme 
opět část místních komunikací a zahájíme práce na novém územním plánu / jak nám zákon 
ukládá/. Letos ještě hodláme opět zažádat o dotační příspěvěk na opravu KD a projektovou 
dokumentaci na kanalizaci a ČOV. Všechny tyto aktivity jsou tak nákladné, že bez dotací  
nejsme schopni je realizovat. 

Seznam společenských akcí na rok 2008
Měsíc konání název akce
Únor Valentýnská zábava
Březen Maškarní karneval  /odpoledne pro děti, večer pro dospělé/
Duben 19.4. Jarní úklid
Duben 30.4. Pálení čarodějnic
Květen 31.5. Výroční májové slavnosti – Kácení máje
Červen Dětský den
Červen Fotbalový turnaj
Srpen Tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty obce Černava
Září Vítání občánků
Září Václavská pyžamová zábava
Listopad Martinský průvod se světýlky + ohňostroj
Listopad Světýlková zábava
Prosinec Mikulášská /odpoledne pro děti, večer pro dospělé/
Prosinec Půlnoční zpívání koled u zvonice
Prosinec Vánoč. turnaj ve stol. tenise, večer sousedské posezení s hudbou

Srdečně Vás zveme !
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.
Oslavenci
Významná životní jubilea oslavili a  oslavují v tomto čase naši  občané Vladislav Čech, 
Pavel Andresík, Josef Novotný, Bedřich Surý a Vladislav Procházka.
Všem  přejeme do dalších let pevné zdraví, radost a veselou mysl.
Valentýnské střípky - styl 30.let



                                                                                
                                                                                                                                                                                         

Pozvánka do posilovny
Posilovna v budově OÚ je připravena na nadšence  formování těla. Za pár babek si můžete 
zlepšit kondici, tak neváhejte !

Informace o výprodeji knih z obecní knihovny
Obec Černava nabízí k odprodeji knihy z bývalé obecní knihovny /kniha 5-10,-Kč, 
časopisy 2,-Kč/. Zájemci si mohou vybrat v úředních dnech.

Výzva pro "zapomenuté"
Rádi bychom se omluvili těm, kteří neobdrželi předchozí čísla Černavanu. Zároveň všechny 
případné "zapomenuté" občany upozorňujeme na možnost vyzvednout si příslušný výtisk na 
OÚ v Černavě.

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.

Černava 26.3.2008                                                               
                                                                                                           Vaši zastupitelé



          

                                                      



                                                    


