Černožický zpravodaj č.2/2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám předložit letošní 2.číslo místního
zpravodaje a zárověň vám popřát příjemný závěr
netradiční zimy.

Aktuálně ze života Černožic:
Veřejná schůze zastupitelstva obce Černožice
se bude konat v pondělí 10.3. 2014 v 19.00 h
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Poplatky za odpad a psy na rok 2014 vybíráme
v kanceláři OÚ v úředních dnech pondělí, středa
8-12 hod. a 13 - 17 hod.
Poplatek je nutno uhradit do 31. března 2014.
Obec Černožice dle ustanovení §39 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, zveřejnila 5.2.2014
záměr pronajmout byt v č.p. 177 (kulturní dům) v
obci Černožice.
Jedná se o byt 1+2 s příslušenstvím o celkové výměře
62,5 m2. Byt je vybaven vlastním plynovým topením,
koupelna je vybavena sprchovým koutem, kuchyně
vybavena kuchyňskou linkou.
Podmínky pronájmu:
Zájemce prokáže, že vůči obci Černožice, popř. ani
vůči obci svého bydliště nemá žádné splatné závazky
či nedoplatky poplatků.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
v délce dva roky.
Drobné opravy do výše 3 000,- Kč si bude nájemce
hradit sám.
Výše nájemného za byt se stanovuje minimálně na
4.500,- Kč měsíčně + platba za služby spojené s
užíváním bytu (vodné).
Bližší informace v kanceláři OÚ.
Klub Hlubočnice 19 oznamuje:
- organizované akce pro maminky s dětmi (pondělí,
čtvrtek) pro malý zájem nebudou dále plánovány
- lze uskutečnit individuální akce a využívat prostory
klubu – po předchozí domluvě klíče k vyzvednutí
v kanceláři OÚ
Výsledky přijímacího řízení k zahájení povinné školní
docházky ve školním roce 2014/2015
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové,
rozhodla podle ustanovení § 46 a §165 odst. 2 písm. e)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
takto:
K zahájení povinné školní docházky ve školním

roce 2014/2015 se přijímají děti s tímto registračním
číslem : 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014,
06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 010/2014, 011/2014,
012/2014, 013/2014, 014/2014 a 015/2014
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2014/2015
Termín : pondělí 26.5. 2014
Čas : 9.00 - 12.00 hodin
Zákonní zástupci dítěte s sebou vezmou rodný list
a očkovací průkaz dítěte.

Plánované kulturní akce:

* kouzelnická show * písničky a tanečky * soutěže *
* dárky * karnevalová zábava * bublinové dělo *
* prodej cukrové vaty *
15.března 2014 od 15ti do 17ti hodin v sále KD
Obecní úřad srdečně zve nejen všechny děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče. Vstupné pro děti s maskou zdarma,
pro děti bez masky a pro dospělé 20 Kč.

se uskuteční 12.dubna 2014
Pokud máte zájem se akce zúčastnit jako prodejce
tématického zboží (cukrovinky, dekorace apod.), přihlaste
se, prosím, v kanceláři OÚ u p. Dušátkové.
*********
Zprávy z místního Domova důchodců:
12.2.2014
První velká akce je za námi. Již tradiční ples, tentokrát
s podtitulem "Kloboukový", se opravdu povedl. Snad každý
se předvedl v krásném, extravagantním nebo decentním
kloboučku. Hodovalo se, pilo se a hlavně se tančilo.
A samozřejmě nechyběla ani oblíbená tombola.
-----------------------Ve spolupráci s Občanským poradenským střediskem,
o.p.s. Hradec Králové hledáme DOBROVOLNÍKY.
Máte kladný vztah ke starým lidem?
Chcete jim zpříjemnit chvíle jejich podzimu života?
Těší Vás nezištně pomáhat druhým?
Chcete se stát součástí dění v našem Domově?
Pokud jste si na všechny otázky odpověděli ANO,
tak hledáme právě Vás – navštivte nás nebo volejte
495 705 223, blíže na www.doduce.cz.
*************************************************
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 13. února
2014, publikovaného v částce č. 11 Sbírky zákonů pod č. 24,
byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny
dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24.
Května 2014. K tomuto odkazu budou postupně v souladu
s danými zákonnými lhůtami přidávány potřebné informace
pro voliče. Obecné informace k volbám jsou zveřejněny na
internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Do Smiřic nejen za kulturou…
S daňovým přiznáním na Městský úřad Smiřice
Jedná se o mimořádnou službu pracovníků Finančního
úřadu v Hradci Králové

Sběr daňových přiznání za rok 2013:
pondělí 24. března 2014
od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 17.00 hodin
(v zasedací místnosti MěÚ)
Tiskopisy všech daňových přiznání jsou dostupné na
Stránkách české daňové správy cds.mfcr.cz.
Daňové přiznání lze zaslat i elektronicky pomocí elektro
nického podání – http://eds.mfcr.cz – Elektronická
podání pro daňovou správu, výhodou je kontrola
správnosti a automatické výpočty.
Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven!
Datum konání: pátek 28. února 2014 od 19 hod.
Účinkuje Iva Hüttnerová a Tomáš Barták. Zábavný pořad
plný hezkých písniček, vyprávění a skečů o rozdílech
dvou století, který se opírá o kontrast starých a nových
časů, a ve kterém o humor nebude nouze.
KD Dvorana – vstupné 150 Kč
Radost z hudby
Datum konání: sobota 15. března 2014 od 14 hod.
Účinkují: Hana Juričková (zpěv), Václav Uhlíř (varhany),
jako host vystoupí Pěvecké sdružení CANTUS JAROMĚŘ.
Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné
Slunce nad řekou
Datum konání: pátek 21. března 2014 od 19 hod.
Premiéra letní trampské komedie se zpěvy v podání
divadelního souboru OCHOS Smiřice.
KD Dvorana – vstupné 100 Kč
Konzultační týdny ve Smiřické lékárně
17.–21. 3. Jarní očistné kůry
14.–18. 4. Vlasy – tipy a triky v péči a výživě vlasů
12.–16. 5. Homeopatie a léto
16.–20. 6. Ochrana před sluncem
V rámci konzultačních týdnů bude v době od 8 do 15 hod.
prováděno odborné poradenství s praktickými ukázkami.
------------------------------------------------------------------------Ambulance pro chronické rány v Jaroměři
Dne 20.1.2014 byl zahájen provoz ambulance pro
chronické rány. Ambulance se zabývá léčbou ran, které se
dlouhou dobu nehojí nebo je jejich hojení obtížné. Léčba
je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Odbornou péči
zajišťuje MUDr. Hladík Pavel, Ph.D - primář LDN
Jaroměř. Ordinační doba: každé pondělí od 15.00 do
18.00 hod. Objednání na telefonním čísle: 736 641 853
Objednat se pacienti mohou sami (bez doporučení) nebo
prostřednictvím praktického lékaře.
Umístění ordinace: v areálu nemocnice Jaroměř v budově
LDN A v přízemí (ordinace cévní ambulance).
-------------------------------------------------------------------VEŘEJNÉ BRUSLENÍ ZIMNÍ STADION JAROMĚŘ
BŘEZEN 2014
sobota 01.03.2014 15.00 - 17.00
neděle 02.03.2014 13.30 - 15.30
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MASOPUST
NA ŠRÁMKOVĚ STATKU V PILETICÍCH
neděle 2. března L.P. 2014
10 – 16 hodin
V DOBRÉM JSME SE SEŠLI, RÁDI JSME SE
NAŠLI POSPOLU
10.15 roubenka – Pohádka za pecí „O Palečkovi“
11.00 roubenka – Pohádka za pecí „O Palečkovi“
11.30 dvorek – příchod masopustních maškar
12.00 roubenka - sázení a pečení chleba
12.30 roubenka – Pohádka za pecí „Otesánek“
12.45 dvorek – obchůzka maškar,
muzicírování ve stodole
13.15 stodola – Svátek chleba
14.00 roubenka – „Bleší cirkus“
14.30 stodola – muzicírování, maškarní zábava nejen
pro děti
15.15 roubenka – „Rakvičkové divadlo“
Dvorek: MASOPUST, MASOPUST, AŽ TO
SNÍME, BUDE PŮST!
Staročeská zabijačka = bourání prasátka s komentářem
mistrů řezníků, příprava zabijačkových pochutin,
minitrh se zbožím rozličným, k jídlu převážně
vhodným.
PANÍMÁMO, PEČTE ŠIŠKY, NEB KOBLIŽKY,
MEDVĚDÁŘI JDOU …
MASOPUST DRŽÍME, NIC SE NEVADÍME …
----------------------------------------------------------SDH Rožnov pořádá v tamní sokolovně:
Maškarní bál v pátek 7. března od 20:00h
Dětský karneval v neděli 9. března od 14:00h
**************
ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR a výkup králičích
kožek nadále každý 4.čtvrtek v měsíci před prodejnou
Hruška. V 11.30 h. – 27. 3. a 24. 4.
*******************************************
Bližší informace o dění v obci najdete také na vývěsce
OÚ u místní pošty a na www.cernozice.cz
___________________________________________
Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec
Černožice, Generála Svobody 268 , 503 04 Černožice
Odpovědná osoba: MUDr. Hana Dostálová
Číslo 2/2014 vyšlo v únoru 2014
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři
OÚ Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu:
cernozice@iol.cz nebo andrejsova.h@seznam.cz

