Černožický zpravodaj č.6/2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 6.číslo místního
zpravodaje a zároveň Vám popřát krásné podzimní dny.
Aktuálně ze života Černožic:
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Černožice dle
oficiálního zápisu:

V prosinci plánujeme…
* Čertovskou diskotéku pro děti
* Sbírku ošacení pro Diakonii Broumov
Termíny budou upřesněny

Počet voličů v obci celkem 918, volilo 497 občanů (54%).
Kompletní výsledky byly vyvěšeny na www.cernozice.cz,
nebo na úřední desce.
Ustavující schůze zastupitelstva obce Černožice
se koná v pondělí 3. 11. 2014 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
-----------------------------------------------------------------------

Pozn.: různé výzvy k tzv. sběrům pytlů před domem
apod. nejsou iniciativou obce
-------------------------------------------------------------Připravujeme materiály pro ročenku
Černožický zpravodaj 2014.
Pokud má někdo příspěvek k uveřejnění, popř. fotografie,
dodejte je laskavě do kanceláře obecního úřadu, nejlépe
v elektronické podobě
na e-mail: dusatkova.oucernozice@seznam.cz
nejpozději do 28. listopadu 2014
--------------------------------------------------------------Rozvoz krmiv firmy ZOOFLOR
Černožice u prodejny Hruška
v 11.30 hodin (každý 4. čtvrtek v měsíci)
ve dnech 27. 11. 2014
30. 12.2014
V nabídce kromě krmiv pro domácí zvířata,
králíky a drůbež i směsi pro prasata, skot atd.
Vykupujeme králičí kožky.
Informace na tel. 612 11 23 42
--------------------------------------------------------

Hřbitov v Černožicích bude otevřen:
28.-30.10. 2014 od 9.00 do 20.00 hodin
31.10. – 2. 11. 2014 nepřetržitě
od 3. 11. 2014

9.00 – 17.00 hodin

------------------------------------------------------Obec Hořiněves zve v sobotu 15. listopadu 2014
na VÍTÁNÍ MARTINA NA BÍLÉM KONI
- jarmark, svatomartinské hody, víno, řemesla
------------------------------------------------------SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČERNOŽICE

zve v sobotu 1. listopadu 2014
do hasičské zbrojnice na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13.00 slavnostní nástup, převzetí nové cisterny
13.30 zahájení výstavy
14.00-18.00 volná prohlídka techniky a výstavy

15. - 16. 11. 2014 Vánoční trhy v Kuksu
s prodejem tradičních řemeslných výrobků
---------------------------------------------------------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
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři OÚ,
nebo na email: dusatkova.oucernozice@seznam.cz

