Černožický zpravodaj č.5/2013
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 5.číslo místního
zpravodaje a zároveń Vám popřát krásné podzimní dny.
Aktuálně ze života Černožic:
Usnesení z jednání zastupitelstva obce 9.9.2013:
OZ schválilo uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic
o realizaci přístupu (polní cesta SO 150) na pozemky okolo
dálnice v katastru obce.
OZ schválilo smlouvu na čerpání prostředků z Operačního
program ŽP na zateplení MŠ.
OZ schválilo prodej části pozemku p.č. 554/2 (bývalé
zahrádky za kůlnami před čp. 57) p. J.T. za cenu 100,Kč/m2.
OZ schválilo bezúplatné převzetí pozemků p.č. 103/2 a
201/4 (dolní část ulice Přelovská ) od ČR do majetku obce.
OZ schválilo Strategický plan rozvoje obce.
OZ neschválilo poskytnutí finančního příspěvku městu
Smiřice na rekonstrukci objektu č.17 pro služebnu PČR.
Celý zápis z jednání zastupitelstva byl vyvěšen na úřední
desce, je na www.cernozice.cz nebo v kanceláři OÚ.
Obec dale zveřejnila záměr prodat část pozemku
p.č. 490/2 (plocha bývalých zahrádek za bytovým domem
č. 144 – 146). V zastavovací studii jsou navrženy buď dvě
stavební parcely o velikosti 489m2 a 490m2 (A,B viz obr.),
nebo jedna o ploše 979m2. Požadovaná cena činí 500Kč/m2.

Děti s rodiči a dalšími hosty uvítaly nový
vzhled školky na „lampionové zahradní slavnosti“.
Milé setkání
s princeznou a králem připravily učitelky MŠ,
maminky
a
babičky
napekly
„něco
na
zub“.(Fotografie a další informace o akcích najdou
čtenáři na nástěnkách a na www. stránkách.)

Školní rok 2013/2014 zahájen, aneb škola v číslech..
Mateřská škola
Provoz MŠ:
6.15 hod. - 16.30 hod.
Počet tříd:
2
Počet zapsaných dětí:
50
Základní škola
Počet ročníků:
Celkem dětí k 1.9.2013:
1. ročník - 14 žáků
2. ročník – 11 žáků
3. ročník – 8 žáků
4. ročník – 18 žáků
5. ročník – 2 žáci
Povinný cizí jazyk: angličtina

.
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Školní družina:
Počet přihlášených dětí: 33
Provoz: ranní 6.15 – 8.00 hod.; odpolední 11.45 – 16.00 h.
_______________________________________________
V oblasti kulturního života nás na podzim čeká ještě:
„Vítání času adventního“ v sobotu 30. listopadu
v sále KD. Pokud máte zájem se zúčastnit jako prodejce
tematického zboží (cukrovinky, dekorace apod.), přihlaste se
v kanceláři OÚ u p. Dušátkové.

Byla dokončena letošní největší stavební akce –
zateplení a výměna oken v mateřské škole. Celá akce podle
smlouvy přišla na tři miliony Kč, 2 897 000,- Kč obec
zaplatí stavební firmě Stavokonstrukt Liberec za provedení
prací, zbytek činí náklady na projektovou dokumentaci,
energetický audit a zpracování dotace z evropských fondů.
Po uhrazení všech faktur můžeme požádat o proplacení
slíbené dotace, což činí asi 36% z nákladů. Se zaměstnanci
stavební firmy se ještě úplně neloučíme, v říjnu ještě
provedou opravu části fasády a římsy na budově základní
školy, které byly poškozeny zatékáním a mrazem a nyní
hrozí opadávání omítky a cihel na školní dvůr.

Kulturní akce v blízkém okolí:
Jiří Ševčík a PIRATE SWING BAND
Sobota 12. října 2013 v 19 hodin – KD Dvorana Smiřice;
vstupné 250,- Kč.
***
O ZLATÉ RYBCE
Neděle 13. října 2013 ve 14 hodin – Loutkové divadlo
ve Smiřicích
**********************************************
SOU potravinářské Smiřice zve veřejnost na zajímavé
kurzy.
Všechny kurzy jsou v rámci projektu "Investice do
vzdělávání" zdarma. Konají se ve výukovém centru
v Černožicích (budova internátu v areálu bývalých
drůbežářských závodů).

Obsah kurzů:
Rodinné a podnikové oslavy - 14. - 15. 10. od 14.00
hodin
Pečení různých druhů chleba a pečiva - 22. a 23. 10. od
14.00 hodin
Zvěřina - 29.10. a 30.10. od 9.00 hodin.
Práce před hostem - 5. - 7. 11. od 14.00 hodin
Vánoční pečení - 13. - 15. 11. od 14.00 hodin
Úprava ryb - 4. - 5.12., 9.12 od 14.00 hodin
Změna termínu kurzů vyhrazena.
Od 1.10.2013 dochází ke změně otevírací doby
místního hřbitova, a to od 9:00 do 17:00 hodin.

nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do
volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva členy s přenosnou volební schránkou. Občané Černožic
mohou požádat na tel. 495 421 221, 495 421 035 a domluvit
termín návštěvy volební komise v místě bydliště.
________________________________________________

Výměna řidičských průkazů vydaných
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

V souladu s platnou legislativou jsou držitelé uvedených
řidičských průkazů provést jejich výměnu nejpozději do 31.
ZŠ pořádá SBĚR STARÉHO PAPÍRU
12. 2013. Pokud tak držitel neučiní, tyto řidičské průkazy se
14. a15. října 2013 bude přistaven kontejner
od 1. 1. 2014 stanou neplatnými.
Žádost o vydání nového ŘP se podává na odboru dopravy
na papír v Růžové ulici (za školou)
Magistrátu města Hradec Králové (Gayerova kasárna).
Žadatel si s sebou musí vzít platný doklad totožnosti
V SOBOTU 19. ŘÍJNA 2013 BUDE V PROSTORU
(občanský průkaz, pas), průkazovou fotografii o rozměrech
SKLÁDKY OD 9 DO 11 HODIN MOŽNO ODLOŽIT
3,5 x 4,5 cm a ŘP, který podléhá povinné výměně. Formulář
JEDNORÁZOVĚ MALÉ MNOŽSTVÍ STAVEBNÍ SUTI
žádosti obdržíte na místě. Nový ŘP bude žadateli vydán
zdarma do 20 dnů od podání žádosti.
Více informací na www.vymentesiridicak.cz.
26. října 2013
………………………………………………………………
provede v naší obci firma Marius Pedersen
Od 17. 9. 2013 je otevřen Sběrný dvůr ve Smiřicích
svoz nebezpečného odpadu
v Cukrovarské ulici – lokalita Zderaz.
Stanoviště: Základní škola
8:00-8:25 hodin
Provozní doba:
Obecní úřad
8:30-8:55 hodin
úterý 15.00–18.00 hod.
Parkoviště Frutex
9:00-9:25 hodin
sobota 8.00–11.00 hod.
Křižovatka Okružní 9:30-9:55 hodin
Provozovatel: Marius Pedersen a.s., Hradec Králové
Bližší informace o dění v obci najdete také na vývěsce OÚ u místní Druh shromažďovaného odpadu:
papírové a lepenkové obaly,plastové a skleněné obaly,
pošty a na www.cernozice.cz
pneumatiky, objemné opady (nábytek, matrace, lino, koberce apod.),
____________________________________________
suť (směs betonu, cihel apod.) – za poplatek a pouze pro fyzické
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v
osoby v max. množství 1 m3 (přívěsný vozík za auto),
souladu s rozhodnutím prezidenta republiky uskuteční ve
elektrospotřebiče (ledničky, televize, velké a malé elektrospotřebiče,
dnech 25. a 26. října 2013. V první den volby - v pátek
suché monočlánky, zářivky a výbojky)
25. 10. 2013 proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v
nebezpečný odpad (izolační a stavební materiály s obsahem azbestu)
druhý den volby- v sobotu 26.10.2013 od 8:00 do 14.00
1x měsíčně (vždy v první sobotu v měsíci) se budou
hodin. Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
odebírat tyto nebezpečné odpady: rozpouštědla, kyseliny,
může volič požádat o vydání voličského průkazu, a to
fotochemikálie, oleje, barvy, léky, autobaterie apod.
osobně u příslušného úřadu, do okamžiku uzavření stálého
Železný šrot se na sběrném dvoře shromažďovat nebude –
seznamu, tj. do 23. 10. 2013 do 16.00 hodin, nebo
železo vykupuje firma Kovokameník (Cukrovarská ul. –
písemným podáním v listinné podobě, opatřeným úředně
pracovní doba PO–PÁ 8.00–16.00 hod., SO 8.00–11.00 hod.).
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů
***inzerce***
přede dnem voleb, tj. do 18. 10. 2013 do 16.00 hodin,
ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR a výkup králičích
příslušnému úřadu (obecní úřad v místě trvalého pobytu, v
kožek nadále každý 4.čtvrtek v měsíci (24.10. 28.11. 26.12.)
jehož stálém seznamu voličů je zapsán). Obecní úřad
ve 13:10 před prodejnou Hruška.
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 10.
MARTIN KOVALSKÝ
10. 2013, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
ÚKLIDOVÁ FIRMA * SERVIS ÚKLIDOVÉ TECHNIKY
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
* PRANÍ KOBERCŮ* ÚKLIDY PO ŘEMESLNÍCÍCH*
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
KÁCENÍ* KONTAKT: 608 880 801
adresu.
_______________________________________________
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do místa trvalého bydliště. V případě, že
Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec Černožice,
dojde k poškození nebo ztrátě lístků, je možné požádat ve
Generála Svobody 268 , 503 04 Černožice
volební místnosti volební komisi o vydání nové kompletní
Odpovědná osoba: MUDr. Hana Dostálová
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský
Číslo 5/2013 vyšlo v září 2013
průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři OÚ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu: cernozice@iol.cz
totožnost a státní občanství České republiky platným
nebo andrejsova.h@seznam.cz
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost platným dokladem,

