Černožický zpravodaj č.1/2013
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 1.číslo místního
zpravodaje.
Aktuálně ze života Černožic:
Informace z obce
Stavební firma již dokončila přestavbu prvního
patra bývalé MŠ č. 19 v ul. Hlubočnice. Vznikly tam
celkem tři byty – garsoniéra 29,5m2, dva byty 76m2 a
63,8m2. Ještě čekáme na výměnu oken, která sice
nebyla v původním projektu plánovaná, ale vzhledem
ke špatnému stavu oken bylo rozhodnuto je vyměnit
před nastěhováním. Do konce března by tedy měly být
všechny práce ukončeny a na Velikonoce bude
možné předat klíče a stěhovat.
Nové bytové jednotky
byly nabídnuty
přednostně nájemníkům, kteří nyní obývají ubytovnu.
Po projednání podrobností nových smluv všichni
oslovení se stěhováním souhlasí.
Jelikož je ubytovna v tak špatném technickém
stavu, že se již nedá “zachránit”, bude potřeba ji
rozebrat a pak se naskýtá možnost využít pozemek se
všemi
inženýrskými sítěmi pro jinou výstavbu.
Protože ale objekt ubytovny byl montován z
prefabrikovaných buněk, musí se nejprve nechat
zpracovat laboratorní rozbory materialů, které byly při
stavbě použity. A pak podle toho zpracovat projekt na
demolici. Takže až podle projektu zjistíme, na kolik
demolice vyjde.
Především občané z ulice Nádražní a Zahradní
asi zaregistrovali, že již byl instalován světelný měřič
rychlosti (radar) na silnici I/33 na začátku obce
směrem od Jaroměře. Doufáme, že tedy přinese
očekávané zpomalení provozu a snížení hluku, o něž
občané dlouho usilovali. Radar je “samoobslužný”,
napájený solárním panelem. Takže jedinou starostí je
občas zkontrolovat, aby nebyl panel “zalepený”
sněhem, aby se mohl zdroj v dennim světle stale
dobíjet.
Asi už jste zaregistrovali i v denním tisku, že
se začíná “něco hýbat” kolem stavby
dálnice.
Konkrétně nás se dotýká aktivita Ředitelství silnic a
dálnic jako zástupce státu a investora. Zahájili jednání
o odkupu pozemků v katastru obce jak s obcí, tak se
soukromými majiteli. Podmínky smlouvy s obcí
budou projednávány na zastupitelstvu, ostatní smlouvy
jsou dvoustranným aktem mezi majiteli pozemků a
státem zastupovaným ŘSD. Věříme, že všichni budou
mít zájem na tom, aby přípravy ke stavbě dálnice
nebyly zbytečně protahovány.
Veřejná schůze zastupitelstva obce Černožice
se koná v pondělí 11. března 2013 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Tříkrálová sbírka (5.1.2013)
V pátek 11.1.2013 byla protokolárně rozpečetěna kasička z
Tříkrálové sbírky a pracovnice Diecézní charity si odvezly
4.398,- Kč, které budou použity na Středisko rané péče
Sluníčko v Hradci Králové, na domácí hospicovou
péči(umožňuje umírajícím lidem strávit poslední chvíle v
domácí péči) a na poradenství pro oběti domácího násilí.
V hradeckém regionu se vybralo celkem 455 586 Kč.
Volba prezidenta ČR v Černožicích
I.kolo:
Celkový počet osob zapsaný do seznamu voličů: 943
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: 628
Počet odevzdaných úředních obálek: 628
Počet platných hlasů: 623
Č.kand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franc
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
27
132
20
13
15
153
40
110
113

II.kolo:
Celkový počet osob zapsaný do seznamu voličů: 944
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: 557
Počet odevzdaných úředních obálek: 557
Počet platných hlasů: 555
Č.kand.
6.
9.

Jméno a příjmení
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
319
236

* řadu informací o naší obci najdete na
www.cernozice.cz a na vývěsce u budovy OÚ
* Poplatky za odpad a psy na rok 2013 vybíráme
v kanceláři OÚ v úředních dnech pondělí a středa.
Výše poplatku za odpad byla změněna novou obecně
závaznou vyhláškou platnou od 1. ledna 2013 (najdete
ji na úřední desce).
Poplatky musí být uhrazeny do konce měsíce
března!
Kulturní komise oznamuje:
“Dětský karneval” se bude konat v sobotu 16.března
2013 od 15:00 h. v sále kulturního domu
“Vítání jara s velikonoční tématikou”se bude konat
v sobotu 30.března 2013
“Les vypráví” divadlo pro děti (i dospělé) v sobotu
27.dubna 2013 od 15.00 h.v sále kulturního domu

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
vydaných v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
V souladu s platnou legislativou jsou držitelé uvedených
řidičských průkazů provést jejich výměnu nejpozději do 31.
12. 2013. Pokud tak držitel neučiní, tyto řidičské průkazy se
od 1. 1. 2014 stanou neplatnými. Žádost o vydání nového
ŘP se podává na odboru dopravy Magistrátu města Hradec
Králové (Gayerova kasárna). Žadatel si s sebou musí vzít
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a ŘP, který podléhá
povinné výměně. Formulář žádosti obdržíte na místě. Nový
ŘP bude žadateli vydán zdarma do 20 dnů od podání
žádosti.
Více na www.vymentesiridicak.cz.
Magistrát města Hradec Králové oznamuje:
Všem obyvatelům správního obvodu ORP Hradec Králové
doporučujeme, aby se seznámili s webovými stránkami
Statutárního města Hradec Králové na adrese
www.hradeckralove.org , kde u odboru krizového řízení
jsou v části Mimořádné události a krizové situace uvedeny
návody, jak si počínat v případě rozsáhlých mimořádných
událostí.
Podobné návody lze najít i na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru ČR
http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx .
S případnými náměty, návrhy a dotazy ke krizovému plánu
se lze obracet na pracovníky odboru krizového řízení
Magistrátu města Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel.
ústředna 495-707-111 nebo na pracovníky oddělení ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,
nábř. U Přívozu 122,
500 03 Hradec Králové, tel. ústředna 950-530-111.
*******************************************
Aktuality z okolí Černožic aneb víte, že…?
Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Smiřice Vás zve:
24. 2. ve 14:30 h – Dětský karneval s Blue GiGi
Karnevalová interaktivní šou Divadla MAZEC plná písniček
a soutěží.
KD Dvorana,vstupné 20 Kč děti, 30 Kč dospělí.
8. 3. v 19:00 h – Večer s Luďkem Munzarem
Setkání s vynikajícím hercem plné krásného a moudrého
vyprávění o jeho působení v Národním divadle a o
soukromém životě. Pořad uvádí redaktor Českého rozhlasu
Robert Tamchyna. KD Dvorana – vstupné 150 Kč
16. 3. ve 14:00 h – Splněný sen
Účinkují: Hana Juričková (soprán), Václav Uhlíř (varhany).
Koncert se koná u příležitosti životního jubilea zpěvačky.
Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné.
20. 3. v 9:00 a 10:30 h – Růženka
Krásný pohádkový muzikál v podání Divadla Slunečnice
Brno pro děti z mateřských škol – přivítáme i děti s rodiči
na rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč
23. 3. ve 20:00 h – MYSLIVECKÁ ZÁBAVA
V KD Dvorana pořádá Myslivecké sdružení Smiřice.
Smiřické svátky hudby 10.ročník - 23.3.-1.4.,
bližší informace na vývěsce u OÚ nebo na
www.mestosmirice.cz vč. e-prodeje vstupenek

SDH Rožnov pořádá v sokolovně:
* Maškarní bál 1. března 2013 od 20:00 h
* Dětský karneval 3. března 2013 od 14:00 h
Aktuální informace z průběhu realizace cyklostezky tisková zpráva 11.02.2013
Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks je
těsně před dokončením. Zbývá realizovat dokončující práce
v objemu 2–3 týdnů spočívající především v dokončení
krajnic, instalaci svislého a vodorovného dopravního
značení a montáži mechanických zábran proti motorovým
vozidlům. Po dokončení těchto prací proběhne v měsíci
dubnu 2013 kolaudace stavby.
15. 5. 2013 v 11 hodin dojde u Kamenného mostu ke
slavnostnímu přestřižení pásky za účasti významných
osobností politického i společenského dění. Cyklostezka
tak bude uvedena do provozu.
21. 6. 2013 dojde ke slavnostnímu symbolickému otevření
Cyklostezky startem etapy Tour de Labe z Hradce
Králové k prameni Labe.
22. 6. 2013 proběhne na úseku Hradec Králové – Josefov –
Kuks společenská cykloakce pro veřejnost s názvem
Evropská cyklostezka u nás v kraji. Součástí akce bude
opékání na základních čtyřech stanovištích na trase, soutěže
pro děti i dospělé.
lnvestor projektu: Královéhradecká labská o.p.s.
Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 67,4 mil. Kč vč. DPH
Celkové náklady stavby: 56,3 mil. Kč vč. DPH
********************************************
Inzerce: prodám, koupím, vyměním, reklama, jiné..
****
Moravcovi: prodej květin ve večerních hodinách
a o víkendech v místě bydliště v ul. Na Stezkách
****
Kominictví Miroslav Topoly, tel. 607 600 180
****
Prodej krmiv ZOOFLOR ve čtvrtek 28.2. a 28.3. ve 13.10 h.
u prodejny Hruška
Oblastní charita Hradec Králové
nabízí zdarma pomoc
při zadlužení, majetkovém vypořádání,
rozvodovém řízení, obětem trestných činů
Poradna pro lidi v tísni
495 591 382, 777 737 612, Kotěrova 847, HK
v ohrožení domácím násilím
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím
495 530 033, 774 591 383, Kotěrova 847, HK
Můžeme Vám pomoci! Oblastní charita HK, Komenského
266, 495 516 098, och@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz

---------------------------------------------------------------Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec Černožice, Generála
Svobody 268 , 503 04 Černožice
Odpovědná osoba: MUDr. Hana Andrejsová.
Číslo 1/2013 vyšlo v únoru 2013
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři OÚ
Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu: cernozice@iol.cz nebo

andrejsova.h@seznam.cz

