Černožický zpravodaj č.2/2013
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 2.číslo místního
zpravodaje.
Aktuálně ze života Černožic:
V objektu č.p. 19 v ulici Hlubočnice (bývalá MŠ a družina)
byla dokončena rekonstrukce prvního poschodí na tři bytové
jednotky. Kolaudace už proběhla, bohužel se projevila
závada na stare střeše, takže je nutno ještě provést opravu
střechy. Do bytů se budou stěhovat občané, kteří dosud
obývali č.p. 249 ( ubytovnu). Na demolici ubytovny bude
zpracován demoliční výměr a po jeho vydání bude
vybrána firma, která odstranění budovy provede. Není
žádoucí, aby se z objektu stalo “doupě…”
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby –
zateplení mateřské školky. Protože jde o projekt částečně
podporovaný dotací ze SFŽP, je třeba dodržet přísná kritéria
výběru i samotného provedení stavby. Rekonstrukce by
měla proběhnout o prázdninách. Až budou známy všechny
termíny, obrátíme se na rodiče dětí z MŠ, aby byli včas
informováni, a také s prosboutí o pomoc při stěhování.

Součástí akce byla opět “Soutěž o nejkrásnější
velikonoční kraslici” pořádáná místní základní
školou.. Soutěže se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 49 kraslic včetně
různých výrobků z vyfouknutých vajíček. Vedle
klasicky zdobených kraslic mohli návštěvníci výstavy
spatřit kraslice zdobené různými zdobnými materiály
jako například mákem, rýží, krupicí, různým kořením,
krepovým papírem, zbytky barevných skořápek,
bavlnkami nebo různými druhy třpytek či flitrů.

******************************
******************************
4. května 2013 provede v naší obci firma MP
svoz nebezpečného odpadu
Stanoviště: Základní škola
8:00-8:25 hodin
Obecní úřad
8:30-8:55 hodin
Parkoviště Frutex
9:00-9:25 hodin
Křižovatka Okružní 9:30-9:55 hodin
Kulturní život v obci:
16.března 2013 se konal v sále kulturního domu
“Dětský karneval”. Akce byla zahájena krásným
vystoupením malých mažoretek z Holohlav pod
vedením p. Lukáškové. Děti s rodiči i prarodiči
zaplnily celý sál a dobře se bavily při písničkách a
soutěžích kapely “OK-styl” z Náchoda.
Odměny pro děti zakoupila obec. K dispozici byla také
místní restaurace a stánek s prodejem cukrové vaty.
30.března 2013 se konalo se již potřetí
“Vítání jara s velikonoční tématikou”, letos však
poprvé v kulturním domě, a to z důvodu počasí i
prostoru. Celou akci zahájila starostka obce,
následovalo malé “koledování” žáčků místní MŠ
a působivé vystoupení roztleskávaček DDM Smiřice
pod vedením p. Čuperkové. Ke koupi byly jarní
květiny, velikonoční malovaná vajíčka, cukrovinky a
různé dekorace (mj. také výrobky z místního DD).
Počasí k nám bylo nakonec milosrdné, takže si to děti
užily nejen v sále při soutěži o velikonočního zajíčka a
ve výtvarné dílničce, ale také venku při jízdě na
ponících nebo na obří nafukovací skluzavce.

Velký zájem u návštěvníků vzbudily výrobky z
vyfouklých vajec, jako byla například housenka,
vláček, hnízdo s ptáčky, různí zajíčci, slepičky či
kuřátka. Nejvíce se líbilo “hnízdo s ptáčky” Markéty
Borovcové. Její výtvor získal 23 hlasů. Na druhém
místě se umístil “vláček” Jany Chytré, třetí místo
získala “housenka” Magdalény Reichové a na čtvrtém
místě se umístila “zlatá kraslice” Martiny Puršlové.
Každý návštěvník mohl udělit 2 hlasy, celkový počet
hlasů byl 102.
*********
Domov důchodců Černožice ve spolupráci s Českou
obchodní inspekcí zvou všechny seniory na
„Besedu o nebezpečí
předváděcích akcí a podomního prodeje“
Dne 25. dubna 2013 od 14 hodin budou v prostorách
hlavní jídelny Domova důchodců Černožice přednášet
zaměstnanci České obchodní inspekce.
.

“Les vypráví…”
divadelní pohádka pro děti (i dospělé)

v sobotu 27.dubna 2013 od 15ti hodin
v sále kulturního domu.
Hraje ochotnický divadelní soubor OCHOS Smiřice.
Přijďte se i vy podívat na pohádkové houby…
30.4. 2013 „Pálení čarodějnic“ pod taktovkou
místních hasičů na „Loděnici“
1.6.2013 „Dětský den“v prostorách kolem „Loděnice“
*****************************************************************

Aktuality z okolí Černožic aneb víte, že…?
*Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks:
Cyklostezka bude uvedena do provozu 15. 5. 2013
v 11 hodin slavnostním přestřižením pásky
u Kamenného mostu. Bližší informace o pravidlech
provozu na cyklostezce Vám přineseme v příštím čísle
zpravodaje.
* 35. ročník pochodu OKOLO JAROMĚŘEv
sobotu 27. dubna 2013. Pro pěší jsou připraveny trasy
10,18,35 a 50 km.Vlakem a pěšky 17 km. Cyklotrasy
25,50 a 60 km.
Více informací na Chyba! Odkaz není platný.
VÍTÁNÍ MÁJE S HRADECKEM VE SMIŘICÍCH
1. 5. 2013 - nádvoří zámku 10-16 hodin:
po celou dobu akce bohatý program pro děti (ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Smiřicích)
* výstava prací ZUŠ Smiřice
* jarní jarmark s nabídkou tradičních výrobků
* turistický stánek Hradecko
* překvapení pro děti
V 11, 13 a 15 hodin: speciální prohlídky zámecké
kaple Zjevení Páně (varhanní doprovod J. a M. Škrabkovi)
Program pro děti a prohlídky kaple jsou ZDARMA.
Při nepříznivém počasí bude program z nádvoří zámku
přesunut do KD Dvorana.
Písničky z pod taláru aneb koncert zpívajícího
právníka Ivo Jahelky v pátek 3. 5. 2013 v 19 hodin v
Penzionu Expanze, info na www.penzionexpanze.cz
“MISE VELICHOVKY 1945” 7.5.2013 v 19:00h –
příjezd konvoje a zajištění prostoru, poté večerní
promítání historických a současných filmů.
8.5.2013 od 9:00h – ukázka dobového tábora US
Army, komentovaná prohlídka techniky, výstroje a
výzbroje; občerstvení.Info na www.obecvelichovky.cz
BOUČKOVA JAROMĚŘ 11.5.2013 od 9 a 13:30h
XXXI. ročník loutkářské přehlídky pro děti
Info na www.bodi.cz
Tři v háji
Datum konání: pátek 17. května 2013 od 19 hodin
Divadelní komedie podle stejnojmenného literárního
bestselleru autorů Pawlovské, Viewegha a Hercíkové
v podání Divadla Artur. KD Dvorana, vstupné 200 Kč.
Velichovské putování – 8. ročník

Datum konání: sobota 18. května 2013. Akci pořádá
Cyklistický oddíl MTB Velichovky, prezence
účastníků je mezi 8. a 10. hodinou na fotbal. hřišti ve
Velichovkách - info na www.velichovskeputovani.cz
********************************************
Inzerce: prodám, koupím, vyměním, reklama, jiné..
(zde může být i Vaše reklama…)

Moravcovi: prodej květin v sobotu dopoledne před
prodejnou Hruška
****
Knejpovi: prodej zmrzliny v ul. Nádražní zahájen
( za příznivého počasí)
****
Kominictví Miroslav Topoly, tel. 607 600 180
****
Prodej krmiv ZOOFLOR ve čtvrtek 25.4.v 13.10 u
prodejny Hruška
---------------------------------------------------------------Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec
Černožice, Generála Svobody 268 , 503 04 Černožice
Odpovědná osoba: MUDr. Hana Dostálová.
Číslo 2/2013 vyšlo v dubnu 2013
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři
OÚ Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu:
cernozice@iol.cz nebo andrejsova.h@seznam.cz

