Černožický zpravodaj č.1/2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 1.číslo
místního zpravodaje.
Aktuálně ze života Černožic:
Územní plán se dostává do další fáze
Obec Černožice zadala zpracování územního
plánu a zároveň jsme se pokusili o získání dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj na
financování ÚP. Práce na pořízení nového ÚP se
počítá na několik etap, neboť k jednotlivým fázím
se vyjadřuje vždy několik institucí. Zhotovitelem
dokumentace je ateliér ing. arch. Eduarda Žaludy
Praha, který zvítězil ve výběrovém řízení a
garantem pověřeným pořizovatelem je ing. arch.
Marečková
z odboru
hlavního
architekta
Magistrátu města Hradec Králové. Po vydání
studie a návrhu plánu byla vydána stanoviska
jednotlivých dotčených institucí (hodně dlouhý
seznam včetně archeologů, báňského úřadu,
ekologů atd.). Jednotlivá stanoviska byla opět
předána k zapracování a v prosinci 2013 byla
upravená verze ÚP předána. Po překontrolování
pořizovatelem (a případných úpravách) bude
následně ÚP zveřejněn a předložen ke schválení
zastupitelstvu. Nicméně již v této fázi víme, že
byly dodrženy všechny podmínky pro přiznání
dotace a bylo požádáno o přidělení dotace
z prostředků
Integrovaného
operačního
programu z oblasti
Modernizace a rozvoj
systémů tvorba územních politik.

********************************************************
V naší obci se uskutečnila v sobotu 11. ledna
2014 Tříkrálová sbírka.
Královských rolí se ujaly děti ze 4. třídy naší
základní školy. Celkem po otevření pokladničky
zástupci oblastní charity napočítali
letošní
výtěžek 7575,- Kč. Všem občanům Černožic, kteří
přispěli, mnohokrát děkujeme. (V roce 2013
sbírka vynesla 4398,- Kč.)
Tříkrálová sbírka Královéhradecko celkem
vynesla 661 887,- Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 určený pro
Oblastní charitu Hradec Králové bude použitý na
poskytování služeb ve Středisku rané péče
Sluníčko,
které
poskytuje
v
rámci
Královéhradeckého
kraje
služby
rodinám
pečujícím doma o děti s postižením v raném

věku, v domácí hospicové péči, která umožňuje
umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední
chvíle společně v domácím prostředí a dále
v domácí pečovatelské službě, která pomáhá
seniorům žít běžný život v jejich domácnostech a
domovech. Další podrobnosti o sbírce najdete na
stránkách www.charitahk.cz.

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 Kotěrova 847, HK
Můžeme Vám pomoci! Oblastní charita HK, Komenského
266, 495 516 098, och@hk.caritas.cz, www.charitahk.cz
*****************************************************

NABÍDKA ČINNOSTÍ PRO MAMINKY
S DĚTMI Klub v ul. Hlubočnice č. 19
ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 16.00 hodin
-výtvarná dílnička pro maminky s předškolákybarevná zvířátka /pomůcky, pokud máte svoje – jinak
se něco na půjčení najde/: nůžky, barevný papír
v pondělí 20. 1. 2014 od 16.00 hodin cvičení a hry
pro děti s rodiči
ve čtvrtek 23. 1. 2014 od 16.00 hodin
-výtvarná dílnička pro maminky s předškoláky
- textilní koláž (zvířátko, prstový maňásek) pomůcky:
uklízecí hadr z netkané textilie (různobarevný –
vypadá jako filc), nůžky, fixy
Další termíny a program na www.cernozice/centrum
volného času.
Informace pro občany:
Poplatky za psy a za svoz a ukládání odpadu dle
vyhlášky se vybírají v kanceláři obecního úřadu
– úřední dny pondělí a středa 8.00 – 12.00; 13.00
– 17.00
Výše poplatku za kalendářní rok činí:
svoz 110 l nádoby - 52 svozů ročně 2.400,- Kč
svoz 110 l nádoby - 26 svozů ročně 1.300,- Kč
svoz 110 l nádoby - 13 svozů ročně 700,- Kč
svoz 240 l nádoby - 52 svozů ročně 4.800,- Kč
svoz 240 l nádoby – 26 svozů ročně 2.600,- Kč
svoz kontejneru 1100 l – 52 svozů ročně 12.000,- Kč
svoz kontejneru 1100 l – 26 svozů ročně 6.500,- Kč
…………………………………….
Změnu režimu svozu odpadu je nutno
nahlásit osobně (podepsat změnu) v
kanceláři OÚ do konce ledna 2014.

******************************************************
NABÍDKY- INZERCE

Prodej krmiv ZOOFLOR ve čtvrtek 23.1. a 27.2. v 11.30 h.
u prodejny Hruška. Informace na tel. 602 11 23 42 nebo na
www.zooflor-krmiva.cz
………………………………………………………………………
PLESOVÁ SEZÓNA VE SMIŘICÍCH
24. ledna
Myslivecký ples (OMS Hradec Králové)
25. ledna
Ples Obecního úřadu Skalice
31. ledna
Myslivecký ples (MS Okrouhlík – Rusek)
21. února
Ples Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.
Začátky plesů jsou ve 20 hodin. Předprodej
vstupenek na jednotlivé plesy si zajišťuje
pořadatelská organizace.
Sportovní ples TJ Sokol Černožice v kulturním
domě v Černožicích v sobotu 22. února 2014
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V
ČERNOŽICÍCH se koná ve středu 5. února 2014 od
16 do 18 hodin v budově základní školy.
***

Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec Černožice,
Generála Svobody 268 , 503 04 Černožice
Číslo 1/2014 vyšlo v lednu 2014
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři OÚ
Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu: cernozice@iol.cz

nebo andrejsova.h@seznam.cz

