Černožický zpravodaj č. 5/2014
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám předložit letošní 5. číslo místního
zpravodaje a zárověň vám popřát slunečný a pohodový
závěr léta.
Aktuálně ze života Černožic:
Probíhají opravy komunikací, jejich zpoždění bylo
způsobeno počasím, do konce září by měly být letos
objednané opravy hotové (stavební komisí byly
vytypované nejvíce postižené oblasti, rozsah oprav je
omezen prostředky naplánovanými v rozpočtu na
letošní rok. Další část oprav se bude realizovat v
přístích letech dle finančních možností.)
Podařilo se získat z krajského dotačního titulu obnova
hasičské techniky příspěvek 400 000,- Kč na pořízení
hasičské cisterny. V rozpočtu jsme měli také
připraveny finančí prostředky, takže se podařilo
zakoupit za 850 000,- Kč modernější hasičskou
cisternu Mercedes. Stará cisterna bude odprodaná.
Hasiči si vůz slavnostně převezmou na akci k výročí
založení SDH Černožice.
Upozorňujeme občany Černožic, že již od 8. 9. 2014
budou probíhat opravy na silnici I/33 v úseku
Černožice - Jaroměř. Ačkoliv byla učiněna všechna
dostupná bezpečnostní opatření, nelze vyloučit
zvýšený provoz
osobních automobilů po
komunikacích II. a III. třídy přes obec. JE NUTNÉ
DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, zejména v oblasti
ulic
Revoluční, K Čáslavkám,
Sehnoutkova.,
Hlubočnice, Hradecká. Trvání oprav bylo avizováno
od 8. 9. 2014 do 10.10. 2014.
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME VŠECHNY MAJITELE PSŮ,
ABY DODRŽOVALI PRAVIDLA STANOVENÁ
VYHLÁŠKOU: UKLÍZEJTE PO SVÉM PSOVI

A DBEJTE, ABY NEDOCHÁZELO KE
ZNEČIŠŤOVÁNÍ CHODNÍKŮ A VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ !!!
PES MUSÍ BÝT PŘI POHYBU PO OBCI NA
VODÍTKU, JE NUTNÉ ZAMEZIT VOLNÉMU
POHYBU PO KOMUNIKACÍCH V OBCI I NA
CYKLOSTEZCE !!!
Spoléhali jsme na odpovědnost majitelů psů, ale
chování některých je trestuhodné. V několika
případech
máme
fotograficky
přestupky
zadokumentovány. Skutečně by nám bylo velmi
trapné zveřejňovat viníky a předávat je k
potrestání přestupkové komisi, ale situace je
opravdu neúnosná.
Další možností je razantní zvýšení poplatků za psy
a z výnosu zakoupit úklidový stroj. Ale to
postihne všechny, i ty, kteří se chovají slušně a po
svém miláčkovi uklízejí. Koše a sáčky jsou všude!

Veřejná schůze zastupitelstva obce Černožice
se bude konat v pondělí 22.9. 2014 v 19.00 h.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
* Stavební suť je možno v malém množství odložit
na místní skládku 13. září 2014 od 9 do 11 hod.
* Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci
4.října 2014, harmonogram bude zveřejněnn
* VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014 *
…………………………………………………………
.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
ČERNOŽICE
Volby se konají v pátek 10. října 2014 od 14 hodin do
22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8 hodin do 14
hodin. Do Zastupitelstva obce Černožice se bude volit
15 členů.Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon
č. 491/2001 Sb., prováděcím předpisem je vyhláška č.
59/2002 Sb. Subjekty oprávněné kandidovat ve
volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany,
vymezuje § 20 výše uvedeného zákona.
Kandidát do zastupitelstva obce musí splňovat
podmínku volitelnosti, tj.musí nejpozději druhý den
voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb
být přihlášen k trvalému pobytu v Černožicích, musí
být státním občanem České republiky, nebo členského
státu Evropské unie. U kandidáta nesmí být překážka
výkonu volebního práva, a to zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva. Kandidát může kandidovat pouze na
jedné kandidátní listině. Voličské průkazy se pro
volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje
ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu
voličů. Podrobné informace k volbám do zastupitelstev
obcí jsou také k dispozici na webových stránkách
ministerstva vnitra www.mvcr.cz
********************************************
Loučení s létem v Domově důchodců Černožice
Léto uteklo jako voda a my se s ním rozloučili, jak se
patří. Devětadvacátý srpnový den již od časného rána
sliboval slunečné počasí, které přímo lákalo k posezení
na čerstvém vzduchu. Po snídani jsme se tedy vydali
na místní loděnici, kde jsme uspořádali již třetí ročník
soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. Společnými silami
jsme připravili všechny potřebné suroviny. Práci nám
zpříjemňovaly libé tóny linoucí se z harmoniky
jednoho z našich obyvatel. O titul „Mistra ve vaření
kotlíkového guláše“ se utkaly celkem čtyři týmy.
Odborná porota, starostka obce Černožice, to měla
skutečně velmi těžké, všechny guláše byly výborné a
každý svou chutí originál. Nakonec vybrala ten
nejlepší z nejlepších. Všichni jsme si náramně
pochutnali a už teď se těšíme na další ročník.
Petra Štěbrová, vedoucí úseku sociálních pracovníků

-----------------------------------------------------------------Školní rok 2014/2015 ZAHÁJEN:
Místní MŠ bude opět navštěvovat maximální možný
počet dětí, a to celkem 50, z toho 25 “chytrých koťátek”
v malé třídě a 25 “moudrých soviček” v oddělení
větších dětí.
Základní školu bude letos navštěvovat celkem 67 dětí,
z toho je 12 prvňáčků.
Z důvodu velkého zájmu dětí o pobyt ve školní družině
bude její kapacita navýšena a bude otevřeno druhé
oddělení ŠD.
*********************************************

42. ročník Černožického kilometru se koná již
tuto neděli 7. září 2014. Start první jízdy bude od
9.30, poslední závod odstartuje v 17 hodin.
Upozornění: s ohledem na tuto akci bude 6. a 7. září
2014 omezen provoz na cyklostezce v úseku
vedoucím od mostu v Černožicích kolem loděnice v
délce cca 600 m. Úsek bude průjezdný po souběžné
nezpevněné cestě pod hrází. I zde bude ovšem třeba
dbát zvýšené opatrnosti, neboť se očekává přítomnost
značného množství návštěvníků a závodníků. Pro
bruslaře tento objízdný úsek není vhodný.
*********************************************
BABÍ LÉTO NA NÁDVOŘÍ SMIŘICKÉHO ZÁMKU
sobota 6. září 2014 od 13.30 do 18.30 h
PROGRAM: 13.30–14.00 hod. — 1. prohlídka kaple
Zjevení Páně za doprovodu hraběnky a její schovanky
14.00–16.00 hod. — vystoupení kapely GOJI
(dynamický folk) 15.30–16.00 hod. — 2. prohlídka
kaple Zjevení Páně za doprovodu hraběnky a její
schovanky 16.00–16.30 hod. — ukázka výcviku psů
kynologického kroužku TLAPKY a představení psů ze
smiřického útulku 16.30–18.30 hod. — vystoupení
kapely FORSÁŽ (československý rock). Dětský koutek
pod vedením DDM Smiřice.
Výstava šitých gobelínů p. Jošta z Náchoda v Erbovním
sále.
Občerstvení v místě zajištěno. Vstup zdarma.

Divadelní představení DRAHÉ TETY A JÁ
Kulturní středisko Dvorana ve Smiřicích zve na
komedii s detektivní zápletkou, kterou hraje
Divadlo Metro z Prahy v sobotu 4. 10. 2014 od 19
hodin, vstupné 250,- Kč. Účinkují: Z. Herfortová,
J. Obermaierová, K. Urbanová, M. Merunka, I.
Vyskočil. Předprodej vstupenek v KD Dvorana na
tel. 602 316 525.
Přivítání školního roku na Cyklozastávce u Apače
ve Smiřicích - sobota 6. září 2014
Od 16 hodin se griluje kuřecí steak a kapr, v 18 hodin
bude zapálen apačský oheň, na kterém si děti budou
moci upéct buřty.

Mistrovství ČR v orientačním běhu spritových štafet
– Smiřice
Oddíl orientačního běhu TJ Slavia
Hradec Králové bude v neděli 14. září 2014
pořadatelem Mistrovství ČR v orientačním běhu
sprintových štafet. Závod bude mít své zázemí na
smiřickém fotbalovém stadionu, tratě povedou
zámeckým parkem a centrem města. Dopoledne
proběhne mistrovský závod v kategorii dorostu a
otevřený závod žákovských štafet, okolo poledne
mistrovský závod 32 štafet v kategorii dospělých a po
jeho skončení odpoledne otevřený závod veteránských
štafet. Konkrétní časy startů jednotlivých kategorií
závisejí na dohodě s Českou televizí, která připravuje
ze závodu dospělých přímý přenos na programu ČT
sport.Další informace jsou na webu mcr2014.shk-ob.cz.

****************************************

SRAZ ČERNOŽICKÝCH DŮCHODCŮ
v pátek 19.září 2014 od 18 hodin
v místním kulturním domě
S programem “Elegance 1. republiky” vystoupí
sdružení “Sestry Chalupovy” ze Skalice.
K poslechu i k tanci bude opět hrát duo “OK
STYL” z Náchoda.
Vstup zdarma.
********************************************
V sobotu 20. 9. 2014 pořádá SDH Černožice
HASIČSKÉ ZÁVODY na louce u loděnice.
SDH připravuje akce k výročí oslav 135. založení
sboru na první listopadový víkend. Pozvánka a
program budou včas zveřejněny.

Dětský lesní klub NA JEHLIČÍ inspirovaný
lesní mateřskou školou
Kdy: každou neděli od 14ti do 17ti hodin
Pro koho: 4roky až 2.třída ZŠ
Kde: Dětské hřiště Hustířany
1.návštěva zdarma, běžná cena 100Kč za 3hodiny
Chcete
se
přihlásit?
Napište
nám
na
hustiranek@seznam.cz nebo volejte na 722 321 870.
Více zde: http://hustiranek.webnode.cz/na-jehlici/
--------------------------------------------------------ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR a výkup králičích
kožek nadále každý 4.čtvrtek v měsíci (25.9. 2014
v 11.30) před prodejnou Hruška.
*******************************************
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 5/2014 vyšlo v září 2014
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři
OÚ Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu:
cernozice@iol.cz nebo andrejsova.h@seznam.cz

