Černožický zpravodaj č.4/2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám předložit letošní 4.číslo místního
zpravodaje a zárověň vám popřát krásné letní dny.
Aktuálně ze života Černožic:

9.6.2014 se konalo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, kromě členů OZ se ho zúčastnilo
celkem 6 našich spoluobčanů…
Informace z obce:
Stavební komise prověřila stav komunikací achodníků
a doporučila kritická místa k opravám. Některé opravy
byly již provedeny, opravy kanálů a výtluků na
vozovkách především kolem ubytovny a v ulicích
kolem MŠ jsou objednané, byla vybraná firma AL
Silnice, práce by měly být provedeny v červenci.
Na hřišti byla v havarijním stavu houpačka, revizní
technik doporučil odstranění. Byly poptány firmy,
nejvýhodnější byla nabídka fy TR Antoš Turnov.
Bohužel díky tomu, že musí být zařízení veřejného
hřiště certifikované, musí být od specializované firmy,
což je vidět i na ceně. Tato houpačka stála přes 30 tisíc
korun.
Dotace na výměnu oken v budově obecního úřadu, o
kterou jsme žádali z krajského dotačního titulu Obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
nám přidělena nebyla. V rozpočtu jsou vyčleněné
peníze na opravy, takže se v letošním roce se provede
výměna oken v 1. poschodí budovy obecního úřadu
(knihovna, kanceláře, chodba), kde jsou okna v
nejhorším stavu. Dále bude dokončena výměna oken v
kulturním domě (nad sálem, kde ještě jsou značné
úniky tepla). V rozpočtu na to byly prostředky
naplánované. Bylo osloveno 5 firem, aby podaly
nabídky. Výměna oken v sále KD bude provedena
firmou UNIWIN, firma podala nejnižší nabídku
(82.000,-) a již v loňském roce prováděla výměnu
oken v přízemí KD. Výměnu oken v budově OÚ
provede firma A+BX okna, podala druhou nejnižší
nabídku (151.000,-), ale technické parametry oken a
záruční lhůta (60 měsíců) byly vyhodnoceny jako
nejlepší. Výměny zbytku oken v přízemí OÚ, na poště
a výměna dveří by se měly naplánovat do rozpočtu na
příští rok.
Obec Černožice zveřejnila záměr prodeje pozemků
kolem rybníka Přelov. Za cenu 65,- Kč/m2 projevila
zájem firma ZIKO FISH s.r.o., která vlastní rybník
Přelov a provozuje tam sportovní rybolov. Zájemce
souhlasil s navrhovanou cenou, zastupitelstvo schválilo
uzavření smlouvy.
12.dubna jsme v místním KD „přivítali jaro“. O
úvod se postaraly děti společně s paní učitelkou
Katkou z místní MŠ svým krásným vystoupením,
následoval prodej tematických cukrovinek,dekorací,
kraslic, šperků, proutěného zboží, květin i občerstvení.

Pro děti byla připravena řada soutěží včetně možnosti
vyzkoušet si sílu i odvahu na horolezecké stěně nebo
v koňském sedle.
Sobotní odpoledne 24.května bylo v naší obci
věnováno dětem- aneb slavil se Den dětí.
Po taktovkou členů místní organizace TJ Sokol se
konaly sportovní soutěže v areálu hřiště a v ul.
Generála Svobody (její část byla za tímto účelem
dočasně uzavřena). Pro nepřízeň počasí se další
soutěžní klání ( skákání v pytli, hod na cíl, lov rybiček
apod.) pokračovalo v místním KD. Původně se tato
část měla konat v zahradě místní MŠ. I přesto
nechyběla výborná nálada a děti se radovaly z medailí
i ze sladkých odměn.
-----------------------------------------------------------------

Žádáme návštěvníky místního hřiště
a sokolovny, aby zde udržovali pořádek.
---------------------------------------------------------------Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Kraj: Královéhradecký kraj Okres: Hradec Králové
Obec: Černožice
Voliči v seznamu 932. Vydané obálky 159. Volební
účast v % 17,06. Odevzdané obálky 159. Platných
hlasů 158.
ANO 2011 38 hlasů
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-----------------------------------------------------------------

Aktuálně z MŠ
11.6.2014 - sportovní olympiáda MŠ
18.6 - 19.6 2014 - rozloučení s předškoláky v MŠ,
spaní předškoláků v MŠ

……a ZŠ
10.6.2014 - okresní kolo v lehké atletice v Hradci
Králové (pro vítěze oblastních kol)
19.6.2014 - školní výlet na zámek v Častolovicích pro
žáky 1.-5.r., (prohlídka zámku, historické hry,
prohlídka zvěřince, divadelní představení)
26.6.2014 - divadelní představení "Písnička pro draka
aneb jak se vaří pohádka" pro žáky 1.-5.r. v budově ZŠ
od 8.00 hodin, cena 40,- Kč

Pozvánky na sportovní akce ve sportovním areálu
u místní sokolovny
DDM Smiřice pořádá v Černožicích
21. června – míčový sedmiboj smíšených dvojic
28. června – míčový sedmiboj mužů
29. června –míčový sedmiboj dětí a žen
TJ Sokol pořádá
5. července - volejbalový turnaj
12. července - tenisový turnaj dvojic
19. července - tenisový turnaj muži
26.července - turnaj v malé kopané
Aktuální informace z cyklostezky:
Vysvětlení k mechanickým zábranám na stezce:
Zábrany sledují dva cíle. Zamezení vjezdu
motorových vozidel a dále ochranu dětí pohybujících
se v prostoru loděnic v Předměřicích. a v Černožicích.
Zábrany jsou umístěny v obou směrech před
loděnicemi, aby děti v době tréninků či závodů
ochránily před „závodníky“ na kolech. Bohužel se
někteří cyklisté k dětem na loděnici chovají hrubě až
vulgárně. Zábrany budou doplněny žlutočernou výplní
a cyklista bude na prostor loděnic ještě upozorněn
novým svislým dopravním značením. Pokud má
s touto situací někdo problém, může bez omezení
jezdit po silnicích pro motorová vozidla. Stezka slouží
především pro rekreační účely.
Luboš Tuzar
***********

Jak se bránit “šmejdům”
a praktikám z předváděcích akcí
Datum konání: úterý 24. června 2014 od 17 hodin
Hotel Černigov v Hradci Králové ve spolupráci s
Českou obchodní inspekcí a režisérkou filmu Šmejdi
Sylvou Dymákovou zve na bezplatné informační
školení pro seniory a jejich rodiny.
Hotel Černigov v Hradci Králové (Riegrovo náměstí
1494/4) – na místě bude zajištěno drobné občerstvení,
vstup do sálu je bezbariérový

Den Policie České republiky
Datum konání: úterý 24. června 2014 od 9 do 17 hodin
Hradec Králové, Všesportovní stadion v Malšovicích
Více informací na webu Policie ČR.
-----------------------------------------------------------------DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Umírání a smrt jsou témata, která se v určitou chvíli
dotknou každého z nás. Poměrně často se v této
souvislosti hovoří i o domácí hospicové péči, tedy péči
o umírající v jejich domácím prostředí. Od dubna
loňského roku pomoc nevyléčitelně nemocným
pacientům a jejich rodinám poskytuje Oblastní charita
Hradec Králové. „Domácí hospicová péče nevede k
uzdravení pacienta“ říká Bc. Viera Ivanovová, vrchní
sestra Domácí hospicové péče Hradec Králové. „Jejím
smyslem je vytvoření podmínek pro klidné a důstojné
prožití posledních dní života doma bez bolesti, úzkosti,
strachu a dalších nepříjemných zdravotních symptomů,
které obvykle na konci přichází. Centrum sídlí
Na Kropáčce 30/3 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 530 188
mobil: 775 442 405 e-mail:
domacihospic@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz
domluva o péči Po–Pá 7.30 – 15.00 hod
Kam za kulturou…………….?
Koncert Ondřeje Smeykala a D. Andrtové Voňkové
Datum konání: sobota 28. června 2014 od 19 hodin
Přední český hráč na australský domorodý nástroj
didgeridoo se po roce vrací do kaple Zjevení Páně,
tentokrát doprovázen zpěvačkou, skladatelkou a
představitelkou experimentální hry na kytaru Dagmar
Andrtovou Voňkovou.
Kaple Zjevení Páně - vstupné 120 Kč
QUEENIE (World Queen Tribute Band)
Datum konání: pátek 11. července 2014 od 19 hodin
Koncert přední revivalové kapely, v jejichž podání
zazní největší hity legendárních Queen.
Fotbalový stadion SK Smiřice – vstupné 120 Kč.
Holohlavský RARACH zve k zábavě a posezení
do holohlavského parku
so
21.6.2014
15.00–17.30
Zábavné představení pro děti i dospělé "Ruda – není s
ním nuda". Dětská smyslová revue, hry a soutěže na
naše smysly, malý televizní kufr, lidové písničky.
so
21.6.2014
18.00–22.00
Kapela Mašinka. Country kapela Zdeněk, Láďa, Jirka.
Na přání folk, pop, rock, trampské písně.
pá
27.6.2014
18.00–22.00
Kapela Mašinka. Country kapela Zdeněk, Láďa, Jirka.
Na přání folk, pop, rock, trampské písně.
so
28.6.2014
15.00–17.30
Kabaret – Honza Popleta z Popletova. Divadelní
představení "Slůně Bimbo", následují soutěže,
pasování na krále a královnu.
so
28.6.2014
18.00–22.00
Kapela Mašinka. Country kapela Zdeněk, Láďa, Jirk .
-------------------------Muzejní vlaky z Jaroměře opět vyrážejí přes
Černožice v neděli 29.6.
z JŘ - ČER - HK / z HK – ČER – JŔ
9.18
9.28 10.18 10.42
11.18 11.27
13.18 13.28 14.18 15.40
16.32 16.41
vice info www.vytopnajaromer.cz
ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR a výkup králičích
kožek nadále každý 4.čtvrtek v měsíci (26.6….) před
prodejnou Hruška. v 11.30 hod
------------------------------Bližší informace o dění v obci najdete také na vývěsce
OÚ u místní pošty a na www.cernozice.cz
Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec
Černožice, Generála Svobody 268 , 503 04 Černožice
Odpovědná osoba: MUDr. Hana Dostálová
Číslo 4/2014 vyšlo v červnu 2014
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři
OÚ Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu:
cernozice@iol.cz nebo andrejsova.h@seznam.cz

