Černožický zpravodaj č.4/2013
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 4.číslo místního
zpravodaje a zároveń Vám popřát krásné prožití léta.
Aktuálně ze života Černožic:
Byla zahájena rekonstrukce mateřské školky. Zakázku
vysoutěžila firma Stavokonstrukt Liberec. Nejprve bude
provedena výměna oken a dveří a zateplení průčelí, aby
v srpnu mohla být MŠ předána do prozatímního užívání.
Zateplení pláště budovy bude dokončeno během září.
Obec zaslala finanční dar na povodňové konto obce Rudník.
(okr. Trutnov). Tam take byli pomoci s odklízením škod
dobrovolní hasiči z Černožic a Vlkova.
Sbírka ošacení, vod a čistících potřeb od občanů byla
předána pracovníkům Dikonie Broumov.

___________________________________________
Ohlédnutí za červnovými akcemi…
DĚTSKÝ DEN – vzhledem k nepříznivému počasí byla celá
akce přesunuta do kulturního domu, čemuž byl přizpůsoben
i program zábavného odpoledne. Dětem ale tato změna
rozhodně nevadila. Do rozmanitých soutěží se jich zapojilo
vice než 50, jejich úsilí s napětím sledovala řada rodičů i
prarodičů. Výsledky pak byly korunovány radostí z medailí
a sladkých odměn.
SETKÁNÍ ČLENŮ KANOISTICKÉHO ODDÍLU
v sobotu 8. června 2013 při příležitosti oslav 60. výročí
založení oddílu se uskutečnilo setkání bývalých i
současných závodníků. Asi největší zájem byl o výstavu
fotografií , která se všem připomněla bohatou historii oddílu.
Zasloužilí členové oddílu dostali pamětní plaketu. Někteří
absolvovali take závod rodinných posádek na čtyřkajaku
a večer se sešli na taneční zábavě.

Tipy na léto:
Šrámkův statek aneb LÉTO NA STATKU:
Cyklo - restaurace v provozu od 27. 4. 2013
Otevírací doba: PO - PÁ: 15:00 - 22:00 hod
SO, NE: 10:00 - 22:00 hod.
V provozu již také nový dětský koutek s řadou skluzavek a
houpadel v designu hospodářských zvířat.
Pravidelné páteční koncerty zaměřené na folklór, folk a
country.
19. 7. 2013 DĚLOVÁ KOULE Hradec Králové
26. 7. 2013 DOKLOBOUKU Hradec Králové
2. 8. 2013 MARIEN Pardubice
9. 8. 2013 NADORAZ Hradec Králové
16. 8. 2013 SEVERKA Hradec Králové
23. 8. 2013 LOKÁLKA Hradec Králové
Koncerty se uskuteční za každého počasí, vždy v pátek od
19 hodin. Jednotné vstupné 100 Kč. Občerstvení
zajištěno, pestrá nabídka specialit.
Výstavy řezbářského a výtvarného umění v patře
roubenky: 12. 7. - 1. 9. 2013
- výstava prací mladých uměleckých řezbářů a truhlářů
ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů
a nábytku Hradec Králové
- výstava grafických prací a kreseb Václava Šípoše
- výstava fotografických prací s přírodními motivy Leony
Švihlíkové
- stálá národopisná expozice zařizovacích a
hospodářských předmětů z přelomu 19. a 20. století.
Vstupné na všechny výstavy: dospělí 30Kč, mládež 20Kč,
děti do 10 let zdarma
Otevřeno: PÁ 16:00 - 19:00, SO + NE 10:00 - 18:00 hod.
Cyklobusy Orlických hor 2013 v provozu
Od 25. května až do 29. září můžete využít cyklobusy a
vlaky přepravující jízdní kola do Orlických hor, oblasti
Buková hora - Suchý vrch a Králický Sněžník. Linka č. 3
z Josefova na Šerlich zastavuje i ve Smiřicích!
Více informací na www.orlobus.cz.

SETKÁNÍ ČERNOŽICKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
a DŮCHODCŮ se uskutečnilo 15.6.2013 v areálu místní
Loděnice. Více než 60 účastníků se od 16h do noci dobře
bavilo za tónů pardubické skupiny “Béčoband” a pochutnalo
si na znamenitém gulášku a pečeném selátku.
************************************************
ČESKÁ SPOŘITELNA VE SMIŘICÍCH - ZMĚNY
Česká spořitelna, a.s., pobočka Smiřice, bude mít v době od
18.06.2013 do 31.08.2013 otevřeno POUZE V PONDĚLÍ A
VE STŘEDU.
Česká spořitelna, a.s. oznamuje, že ke dni 30. září 2013
ukončí provoz pobočky ve Smiřicích.
Více informací naleznete ve vývěsce OÚ.

Koncert Ondřeje Smeykala
Datum konání: středa 24. července 2013 od 19 hodin
V kapli Zjevení Páně vystoupí přední český hráč na
australský domorodý nástroj didgeridoo. Vstupné 120 Kč.
Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavností bez
bariér:
V sobotu 20. července se areál Domova sv. Josefa v Žirči u
Dvora Králové promění v kulturní dějiště pro širokou
veřejnost. Hlavní ideou největší benefiční a prezentační akce
je žít spolu, ne vedle sebe – lidé zdraví i hendikepovaní.
Po celé odpoledne jarmark lidových řemesel a chráněných
dílen, kafírna, cukrárna a bohaté občerstvení.
Doprovodný program pro děti: jízda na ponících, skákací
hrad, MC Žirafa, malování na obličej, historický šerm
Slezská Korouhev z Jeseníku, Den otevřených dveří v
Domově sv. Josefa – prohlídky v 14.30, 15.30 hod.,
ochutnávka českých vín.

15.00 – 17.00 mezinárodní přehlídka folklorních souborů na
nádvoří zámku
19.00 divadelní představení na nádvoří zámku
21.30 historický ohňostroj
22.00 – 24.00 noční prohlídky zámku s veselou hraběcí
rodinou a služebnictvem

Jízda muzejního vlaku 3.8. a 7.9.2013
Na trati Jaroměř - Starkoč - Václavice - Náchod a zpět
V čele historického parního vlaku pojede parní lokomotiva
310.0134 z roku 1913 přezdívaná "Kafemlejnek".

Automobiloví veteráni a Big Band Dvorský 3.8.2013
Ratibořice od 13 hodin
12. setkání majitelů historických motorových vozidel v
areálu zámeckého parku v Ratibořicích, doprovázené
koncertem swingové hudby. Pořádají Veteran Car Club
Dvůr Králové nad Labem, Správa NKP SZ Ratibořice a o. s.
Babiččino údolí 2006. Vstup pouze z parkoviště. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
Zámecké posvícení na zámku Hrádek u Nechanic
- sobota 24. srpna 2013. Prohlídky zámku Hrádek u
Nechanic budou tentokrát za doprovodu hraběcí rodiny a
služebnictva. Na nádvoří zámku budou k vidění šermíři, hry
pro děti a své místo najdou i divadelníci.
Celý zámek pak bude zdobit slavnostní květinová výzdoba.
Program zámeckého posvícení:
9.00 posvícenská mše svatá v zámecké kapli sv. Anny

Skanzen Krňovice – www.krnovice.cz
10. – 11. 8. - Hospodaření na vsi
21. – 22. 9. - Stará řemesla
Všestary – www.archeoparkvsestary.cz
24. – 25. 8., 21. – 22. 9. - Dny živé archeologie
3. 7. – 1. 9. - Léto v době kamenné
Chlumec nad Cidlinou – www.kinskycastles.com
30. 3. – 31. 10. - Prohlídky zámku Karlova Koruna
s hrabětem Oktaviánem
7. 9. - Hradozámecká noc – čarodějnické prohlídky
Třebechovice pod Orebem – www.trebechovice.cz,
www.betlem.cz
7. 9. - Pochod pohádkovým lesem
Babí léto na nádvoří ve Smiřicích
Datum konání: sobota 7. září 2013 od 14 hodin
Společenská akce - posezení na nádvoří smiřického
zámku, vystoupení hudební skupiny, program pro děti.
Vstup volný.
--------------------------------------------------------------------------------Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec Černožice, Generála
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