Černožický zpravodaj č.3/2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám předložit letošní 3.číslo místního
zpravodaje a zárověň vám popřát krásné jarní dny.

Aktuálně ze života Černožic:
Informace z obce:
České dráhy a SŽDC uvedly do provozu opravenou
zastávku ČD v Černožicích. Na základě připomínek
občanů dráhy poskytly telefonní čísla, na nichž lze
získat aktuální informace o mimořádnostech v jízdě
vlaku (zjistit, proč má vlak zpoždění):
směr Jaroměř – tel. 972 341 392 (výpravčí Smiřice)
směr HK – tel. 972 343 195 (výpravčí Jaroměř).
Stavební komise provedla kontrolu komunikací v
obci, na základě doporučení bude provedena poptávka
firem a opravy nejvíce poškozených míst.
Čekáme na výsledky dotačního řízení, které vypsal
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, obec požádala
o dotaci na výměnu oken na budově obecního úřadu.
Pokud by dotace nebyla přidělena, začne se s
nejnutnějšími opravami, aby aspoň část objektu byla
opravená a zamezilo se únikům tepla, zbytek by se
dokončil v příštím roce, podle stavu financí.

Pálení čarodějnic ve středu 30. 4. 2014
na skládce u loděnice. Občerstvení zajištěno.
***
Klub Hlubočnice 19 oznamuje:
- organizované akce pro maminky s dětmi (pondělí,
čtvrtek) pro malý zájem nejsou dále plánovány
- lze uskutečnit individuální akce a využívat prostory
klubu – po předchozí domluvě klíče k vyzvednutí
v kanceláři OÚ

* Sběr nebezpečného odpadu
proběhne v naší obci 3.května 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.
************
Zprávy z místního Domova důchodců:

Poplatky za odpad a psy na rok 2014
Termín uhrazení poplatků vypršel 31.3.2014.
Počet neplatičů je již tradičně vysoký, poplatky
NADÁLE vybíráme v kanceláři OÚ v úředních
dnech pondělí, středa 8-12 hod. a 13 - 17 hod.
Kdo nebude mít zaplacen poplatek za odpad,
nebude mít přístup na veřejnou skládku a
nebude mu vyvážena popelnice.

se bude konat

v sobotu 12.dubna 2014
v KD Černožice od 14ti hodin.
Program:
Vystoupení dětí z místní MŠ
Prodej (nejen) velikonočních cukrovinek
„Ze života naší školky a školy“ – výstava
Prodej květin a velikonočních dekorací
Prodej zboží z pedigu i z papíru
Pro děti:
* Výtvarná dílna - výroba velikonočních dekorací
* Horolezecká stěna
* Projížďka na koni
* Soutěže

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.
*************************************************

Muzejní parní vlak Jaroměř - Hradec Králové
jede ve čtvrtek 1. 5. 2014
při příležitosti zahájení muzejní sezóny
a výročí 155 let trati Pardubice - Liberec
!! Nově staví v Černožicích!!
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16.–20. 6. Ochrana před sluncem
V rámci konzultačních týdnů bude v době od 8 do 15 h
prováděno odborné poradenství s praktickými ukázkami.
-------------------------------------------------------------------Aktuální informace o dění na stezce Hradec Králové –
Josefov – Kuks - zrušení objízdné trasy
V pátek 28. března byla na stezce Hradec Králové – Josefov
– Kuks zrušena objízdná trasa mezi Smiřicemi a
Lochenicemi. Asfaltový povrch na polní cestě v k. ú.
Lochenice je již položen.
Původní předpoklad zprovoznění úseku byl 7.5.2014.
--------------------------------------------------------------------
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Další jízdy parních vlaků:
30.4.2014: Turnov-Jaroměř
3.5., 28.6. a2.8.2014: Jaroměř – Náchod
4.5., 29.6. a 3.8. 2014: Jaroměř – Mostek
Slevy a jízdní výhody jiných dopravců se neuznávají,
prodej jízdenek přímo u/ve vlaku.
Další informace na www.vytopnajaromer.cz
--------------------------------------------------------------------Do Smiřic nejen za kulturou…
2. Tančírna
Datum konání: neděle 13. dubna 2014 od 17 do 19 hod.
V pořadí 2. podvečer vyplněný společenským tancem.
KD Dvorana – vstupné 70 Kč

VELIKONOCE NA ŠRÁMKOVÉ STATKU
17. - 21. dubna L.P. 2014
Zelený čtvrtek až Velikonoční pondělí
Roubenka v Pileticích vždy od 10 do 16 hodin
Výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných
předmětů ze sbírek Klubu lidové tvorby Hradec Králové,
jehož členky předvedou některé techniky zdobení kraslic
Smiřické svátky hudby 2014
a další lidová řemesla. Součástí výstavy jsou ukázky
Datum konání: 12. – 21. dubna 2014
velikonočních prací a jarních dekorací žáků ZŠ Pouchov
11. ročník velikonočního hudebního festivalu - zámecká kaple Zjevení Páně ve
a dalších školských zařízení.
Smiřicích
Pozn.: krásné dětské hřiště s motivy zvířat ze statku
Více na www.festival.mestosmirice.cz.
*************************
Travesti revue 2106 – POZOR, změna termínu
ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR a výkup králičích
Datum konání: pátek 25. dubna 2014 od 19 hod.
kožek nadále každý 4.čtvrtek v měsíci (24.4., 22.5.,
Nový pořad oblíbené travesti skupiny Techtle Mechtle.
26.6….) před prodejnou Hruška.
KD Dvorana – vstupné 220 Kč
PRODEJ ZMRZLINY V UL. NÁDRAŽNÍ
ZAHÁJEN!!!
Vítání máje s Hradeckem
Datum konání: čtvrtek 1. května 2014
Zábavný program pro celou rodinu na nádvoří zámku
a v zámecké kapli Zjevení Páně – program pro děti
(pohádky, akce DDM), prohlídky kaple s průvodci v
dobových kostýmech (ve 12, 14 a v 15 hodin),
občerstvení, stánky. VSTUP VOLNÝ.
Konzultační týdny ve Smiřické lékárně
14.–18. 4. Vlasy – tipy a triky v péči a výživě vlasů
12.–16. 5. Homeopatie a léto

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 3/2014 vyšlo v dubnu 2014
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři
OÚ Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu:
cernozice@iol.cz nebo andrejsova.h@seznam.cz

