Obce Černousy
Březen / 2012

http://cernousy.cz

Občasník obce Černousy. Své připomínky a náměty na články adresujte na obecní úřad
nebo na: obec_cernousy@volny.cz, pecoufal@seznam.cz , Petr Coufal, tel. 725 716 576.
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Zimní nepohoda a mrazy jsou téměř za námi. Dovolte mi, abych Vám všem s příchodem
jara, popřál zdraví a spoustu energie, protože se blíží období jarního úklidu u každého
domu. Pevně věřím, že naše obec, tak jako každý rok, rychle oželí zimní, nehezkou „šedˇ “
a opět ožije všemi pestrými barvami jara.
Našim ženám za sebe přeji, aby zejména jejich blízcí ocenili nesnadnou úlohu
všech žen. K tomuto mají obzvláště příležitost 8. března, kdy je celosvětově slaven
Mezinárodní den žen.
Vladimír Keller

Blahopřání
V březnu slaví své narozeniny 26 našich občanů a občánků, v dubnu oslaví svoje
narození 19 občanů. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Narozeniny v březnu slaví paní a slečny: Naděžda Siřínková, Hana Fetrová, Jiřina
Šamanová, Dášenka Hrudková, Jaroslava Kudrnovská, Věra Brázdová, Krystyna
Gajowniczeková, Božena Davídková, Lucie Morávková, Eliška Sedláčková, Lucie
Siváková, Hana Siváková a Amanta Zavalaná. Pánové a chlapci: Antonín Kala, Josef
Švadlenka, Karel Piller, Petr Barabančík, Miroslav Sivák, Martin Kavický, Roman
Šlapák, Tomáš Klein, Jan Ošťádal, Ladislav Zikmund, Patrik Vnouček, Filip Slípka a
Marcel Ďuďa .
V dubnu budou slavit dámy: Jarmila Žežulková, Marcela Bradáčová, Marie Šemberková, Anna
Kinská, Naděžda Chomová, Blanka Sedláčková, Marie Zavalaná, Michaela Siváková a Lenka
Jelínková. Pánové: Rudolf Štrbák, Josef Fulín, Jan Coufal, Petr Burda, Silvestr Sedláček,
Antonín Krišák, Jiří Morávek, Martin Šlapák, Marcel Kolka a Jakub Kolka.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat svá jména nebo svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

Obecní zastupitelstvo
Starosta obce Černousy svolává dle §.92 a násl.zákona č.128/2000 Sb. o obcích na den:
středu 7. března 2012 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Černousy
veřejné zasedání zastupitelstva obce Černousy
Program zasedání najdete ne vývěskách nebo na: http://cernousy.cz

Prověřte si zdravi
Všeobecná zdravotní pojišťovna přiveze do Frýdlantu mobilní ordinaci, která
otestuje Vaše zdraví. VZP zájemcům bezplatně poskytne orientační biochemické
vyšetření. Lidé se tak dozví, jak jsou na tom se zdravím.
Zdravotníci mobilní ordinace budou ordinovat dne 26.března v nově otevřených prostorách
klientského pracoviště VZP v ulici Vrchlického 471, Frýdlant, a to od 8 do 11 hodin. Dále pak
odpoledne od 13 do 15 hodin v zasedací místnosti frýdlantské radnice, 1. poschodí, č. dveří 21.
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Zájemci si mohou nechat změřit hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak a pulz, úroveň svalové kapacity
a BMi. Po celou dobu budou zdravotníci poskytovat výživové doporučení.
Účastníci vyšetření obdrží písemný záznam výsledků, včetně odborného popisu zjištěných hodnot a
doporučení pro zlepšení zdravotního stavu.

Škola ve Višňové
Obec Višňová se po dlouhém zvažování a zjišťování možností udržet úplnou školní docházku,
rozhodla zrušit 2. stupeň základní školy od 1.9.2012. Důvodem je stále klesající počet dětí a tím
rostoucí náklady na provoz školy. Problémem nedostatku žáků a různými možnostmi řešení se vedení
školy s vedením obce zabývalo několik let. Od září 2012 tak žáci od 6. třídy budou dojíždět do školy
do Frýdlantu.

Odvoz odpadní vody z Vašich jímek (žump) a septiků
Představenstvo komunálních služeb v Zawidówě v rámci dohody mezi Obcí Habartice a
Zawidówem nabízí odvoz odpadní vody, vozidlem o objemu 4,5 m3. Odpadní vody se
vyváží do čistírny odpadních vod v Zawidówě. Firma má povolení k vývozu odpadních
vod v rámci společné akce na obou stranách hranice, vydané MŽP ČR i MŽP Polské
republiky.
Vývoz – vzdálenost do 8 km ………25.20 Zl / m3
Vývoz – vzdálenost nad 8 km …….27.00 Zl / m3
Vývoz si můžete objednat na tel. 0048 757 788 726 nebo přímo v kanceláři v ulici
Dvorcovej 4, Zawidów.
Vývoz se provádí do tří dnů po nahlášení.

Jak se legálně bránit – získat zbrojní průkaz
V naší lokalitě se stále častěji množí krádeže a to je již kousek k vlastnímu přepadení. Ve strachu
z prozrazení může pachatel udělat nějakou mnohem horší věc. Předejděme problémům a různým
tahanicím, jenž nám předstírá zákon a jděme zákonu naproti formou adekvátní obrany. Naši
nepřizpůsobiví spoluobčané a drazí sousedé z polské republiky nám zajisté předloží nové akce jak
nás okrást.
Připravujeme v souladu se zákony České republiky kurz pro zájemce o zbrojní průkaz a posléze i
získání krátké kulové zbraně. Již vědomí pachatelů, že jste ozbrojeni se stává potencionální obranou
proti přepadení a nezvané návštěvě Vašeho domova. Vlastní kurz povede zkušený lektor a v případu
dostatečného zájmu bude kurs probíhat ve Višňové. Vyučující k mám bude dojíždět z Liberce. Čím
větší účast, tím levnější školné.
Bližší informace František Hauer na Sani čp. 1 u rybníku a nebo na tel.číslech
602 102 944, 482 348 000 možné zaslat e- mail: frantisekhauer@centrum.cz

INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KŘP LIBERECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ
ODBOR LIBEREC, Obvodní oddělení Úzká 1259, 46411 Frýdlant
Tímto příspěvkem bychom chtěli vyjádřit své poděkování Vám všem občanům, kteří nejste ke svému
okolí lhostejní a všímáte si dění v obci i přes to, že se některé dané věci Vás samotných třeba ani
netýkají.
Zároveň se tímto dostávám i k jádru věci, na jehož
základě vznikl tento příspěvek. Troufám si konstatovat, že
značný počet spoluobčanů si řekne “ Není to moje věc ,
ať se ti policisté starají“ , ale opak je pravdou.
Pravdou sice je, že v konkrétní chvíli, kdy dojde k různé
trestné popř. přestupkové činnosti v naší obci, týká se
tento problém přímo jen
pachatele a občana
(poškozeného), potažmo jeho majetku, proti kterému
směřovalo protiprávní jednání pachatele. Pokud však
občan, kterému se něco stalo, pachatele u skutku neviděl
a na místě se nám policistům nepodaří zajistit žádné
upotřebitelné stopy, které by vedli k odhalení pachatele,
začíná se celá věc týkat Nás všech. V rámci prováděného
šetření v místě a okolí spáchání protiprávního jednání, kdy
mimo jiné my policisté provádíme vytěžování občanů a
právě v tuto chvíli již záleží pouze a jen na tom, zda si
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někdo někoho nebo něčeho podezřelého všiml.
Tak třeba i nevědomky Vy občané můžete pomoci sami sobě, protože zejména pachatelé
majetkové trestné činnosti neukončí svou „práci“ jedním skutkem, ale ve své činnosti pokračují v
poměrně dlouhém období dále a právě proto se může celá věc přesunout i na dalšího občana, který si
zprvu řekl, že se ho celá věc netýká. My, jako policejní orgán PČR samozřejmě evidujeme jednotlivé
poznatky ke každému skutku trestné činnosti, následně je vyhodnocujeme, a využíváme při tipování
možného pachatele atd., kdy na základě těchto poznatků se pomalu, ale jistě skládá mozaika vedoucí
k jeho vypátrání.
Snad právě díky tomu, že Vy spoluobčané nejste tolik lhostejní ke své bezpečnostní situaci v obci,
se našemu Obvodnímu oddělení PČR Frýdlant daří stále držet statistiký poměr neznámé trestné
činnosti ve prospěch té objasněné, tedy ve prospěch Vás, poškozených občanů. Tento náš, dovolím
si konstatovat úspěch, se nám policistům daří i přes ne příliš příznivou personální situaci a celkový
meziroční nárůst trestné činnosti za rok 2011 o více než 100 skutků trestných činů v celém služebním
obvodu OOP.
V současné době, jak jistě všichni dobře víte, je v naší obci zaznamenán, nejen v noční době,
poměrně častý pohyb vozidel s Polskými registračními značkami. Je velmi pravděpodobné, že se
může jednat o nenechavé občany Polska. Tito často využívají tzv. tipaře, kteří nejprve obhlédnou
předměty zájmu v naší obci a vlastní odcizení je pak již otázkou okamžiku. Tímto Vás v rámci
prevence žádáme o dobré zabezpečení všech vašich věcí, které se v současné době nacházejí různě
v okolí domů, tak aby jejich odcizení nebylo jednoduché (přívěsné vozíky, stavební material, nářadí,
sekačky, železné předměty apod.). Pokud si v nočních hodinách všimnete podezřelého chování osob
či vozidla ve Vašem okolí, nebojte se zavolat přímo nám, policistům PČR OOP Frýdlant tel.
482312105 nebo 974473301.
S přáním co možná nejužší spolupráce občanů s PČR
prap. Radim Seifert
inspektor
npor. Bc. Josef Kepr
vedoucí oddělení OOP

Nový územní plán obce Černousy
Vážení občané a vlastníci pozemkových parcel,
oslovuji Vás v souvislosti s pořizováním nového
územního plánu, který se uskutečňuje po deseti letech a
je poměrně náročný jak po stránce finanční, tak i
administrativní. Protože jste vlastníkem pozemkových
parcel v katastru obce Černousy, včetně osad Boleslav a
Ves. které jsou vedeny v územním plánu jako louky,
pastviny nebo pole a výhledově by je mohlo být využito
k případné výstavbě rodinných domků, je na Obecním
úřadu k dispozici formulář „ Návrh na pořízení změny
územního plánu.“ Odpovědně si zvažte, jakým
způsobem budete uvedené nemovitosti v budoucnu
využívat. Pokud budete mít zájem o změnu charakteru
některých pozemků na stavební pozemky, předejte
vyplněný formulář nejpozději do 14.00 hodin dne
30.12.2012 na podatelnu Obecního úřadu v Černousích.
Na později podané návrhy nebude brán zřetel.
Územní plán je základním dokumentem pro stavební
řízení.
Pokud budete potřebovat pomoc při vyplňování
dotazníku, je možno domluvit schůzku na Obecním
úřadu a při této příležitosti dotazník odevzdat. Dotazník
k vyplnění si také můžete stáhnout na stránkách obce:
http//cernousy.cz
Bc. Vladimír Keller
starosta obce
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Soutěž o nejkrásnější fotografii, pořízenou v naší obci a okolí se pomalu blíží ke konci. Do konce
března můžete stále ještě posílat své fotografie v digitální podobě na e-mail: pecoufal@seznam.cz a
nebo předat již vyvolané na obecním úřadu. Všechny fotografie musí obsahovat kontakt na jejich
autora (adresa, e-mail, telefon).
Zatím bylo do soutěže přihlášeno více než 25 fotografií a již teď je jasné, že porota nebude mít vůbec
jednoduché rozhodování.
Stále se těšíme na Vaše zajímavé a originální nápady.
Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Hodina Země
Hodina Země 2012 je celosvětový happening propojující obce, firmy a
jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména
v oblasti ochrany klimatu. Probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím
světel, ať již veřejného osvětlení nebo nasvícení budov a památek, a to
v sobotu 31. března 2012 od 20:30 do 21:30 hodin. Tento jednoduchý, ale
přitom viditelný čin – zhasnutí světla – je signálem, že Vaše obec věnuje
pozornost ochraně životního prostředí, zejména ochraně klimatu a funguje
zároveň jako apel na veřejné představitele – je třeba, aby stát dělal více
než doposud.
Loňského ročníku kampaně se zúčastnilo 5251 měst a obcí ve 135 zemích světa. V České republice
to bylo 134 obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců.
Naše obec využije možnost pozitivně se prezentovat v oblasti ochrany životního prostředí a připojí se
k této světové akci. Z tohoto důvodu bude v sobotu dne 31.3.2012 od 20:30 do 21:30 hodin
zhasnuto veřejné osvětlení ve všech částech obce. Pokud také Vám záleží na životním
prostředí, připojte se k Hodině Země 2012 a zhasněte i svá světla.

Hasiči
Dne 14.1.2012 se konala výroční valná hromada SDH Ves, které se zúčastnilo 28 členů sboru a 5
hostů – starosta obce pan V. Keller, starosta OSH Liberec pan M. Navrátil, starosta okrsku
Višňová pan L. Erban a instruktorka okrsku paní V. Stříbrná. Valná hromada ve svém usnesení
schválila zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2011, plán činnosti SDH na rok 2012 a
uložila výboru i všem členům úkoly na rok 2012.
SDH Ves udělil Čestné uznání za příkladnou a obětavou práci: paní Stanislavě Horákové, Romaně
Brázdové, sl. Veronice Eibichové, panu Vladimíru Kellerovi, Petru Hradeckýmu, Miroslavu Křovinovi,
Marku Hešovi, Petru Velclovi, Josefu Fulínovi, Ondřeji Šikolovi, Martinu Slípkovi, Františku Soukupovi,
Zdeňku Soukupovi a Romanu Mráčkovi.
Vážené děti a rodiče.
Sbor dobrovolných hasičů Ves zve všechny děti ve věku 6 – 15 let do svých řad.
Zakládáme hasičský kroužek, kde budou děti hrát různé hry, seznamovat se s hasičskou technikou a
cvičit se v požárnické všestrannosti.
Zájemci hlaste se u pana Tomáše Kleina ve Vsi, který Vás seznámí s dalšími podrobnostmi.
Členství a při vážném zájmu následná registrace v SDH zdarma.
Výbor SDH Ves.

Sbor dobrovolných hasičů Ves Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ HASIČSKOU ZÁBAVU
V sobotu 7. dubna 2012 ve Vsi od 20:00
Hodně pití, jídla, bohatá tombola, hrát bude ORION
Vstupné jen 80,- Kč
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Myslivci
Myslivecký spolek Ves – Andělka pořádal dne 18.2.2012 Myslivecký ples, kterého se účastnilo
více než sto návštěvníků. Nejšťastnější návštěvník si odnesl z bohaté tomboly divoké prase a
všichni si mohli pochutnat na tradiční, výborné myslivecké kuchyni, guláši, svíčkové a špízech.
K tanci a poslechu hrála kapela ORION a všichni se dobře bavili až do ranních hodin.
Tímto děkuji všem sponzorům a těm, kteří se na celé organizaci plesu podíleli.
Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

Vaše příspěvky
Vážení spoluobčané.
Jsem pravidelnou čtenářkou naší DRBNY. Pan Coufal se ujal nelehkého úkolu a snaží se, aby nám
čtení zpestřil články a dobovými fotografiemi naší obce a spoluobčanů. Chtěla bych mu touto cestou a
myslím, že ne jen za sebe poděkovat.
V zimě je čekání na další výtisk nějak delší, každý se rád schoulí v teple domova a tak máme v tuto
dobu k sobě nějak dál. Panečku, to až vykoukne sluníčko bude lépe, práce na zahrádce, na zahradě,
nebo jen tak si popovídat třeba přes plot se sousedem.
Letošní zima nám ukázala jaká je mocná paní. Vyčkávala až do 21. ledna, ale pak předvedla svoji
moc. Mráz nás pěkně potrápil i sníh nám nadělila, dětem pro radost. Každý rok na jaře si řeknu „Letos
ta zima byla strašná“. Pak se podívám do svých zápisků o počasí a mohu porovnávat. Tak teď
porovnáme společně. Průměrná teplota je vždy od 25.1. do 11.2.
Rok 2000 + 4° C, rok 2007 + 2° C, rok 2008 + 3° C, rok 2009 – 2° C, rok 2010 – 8° C, rok 2011 – 3° C,
rok 2012 – 14° C.
Je to zajímavé, že.
Přeji Vám pěkný konec zimy bez nehod a úrazů a krásné jarní období. Přeji také, ať má pan Coufal
hodně síly a inspiraci k dalšímu psaní. A nebo, co mu jen tak trošku pomoci a občas z nás někdo něco
napsat, o věcech kolem nás, o našich radostech i starostech, co nás trápí z čeho máme radost.
Děkuji. Krásné jarní dny Vám všem přeje Marie Šemberová.
Děkuji paní Marii Šemberové za krásný, povzbuzující příspěvek a ubezpečuji Vás, že otiskneme
všechny příspěvky, nejenom ty pochvalné, ale také ty kritické. Co třeba zavést rubriku „Otázky a
odpovědi“, kde bude starosta (zastupitelé) odpovídat na Vaše otázky a připomínky.
Petr Coufal
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Včelí med z Černous Vladimír Davídek, Černousy – Ves
Už od roku 1966 se věnuji včelařství. Moje včelíny jsou umístěny ve Vsi, části obce Černousy na samém
severu Čech. Výzkumný ústav včelařský Dol mi provádí pravidelně rozbory medu a na tomto základě mi
udělil certifikát Český med, který je oceněním výborné kvality medu a registrovaným označením původu.
V roce 2010 jsem med ze své včelnice přihlásil do soutěže Libereckého kraje Regionální potravina , kde
získal prvenství a byla mu přidělena Ministrem zemědělství značka Regionální potravina.
Také v roce 2010 byl med oceněn a uznán jako „Regionální produkt Jizerských hor“ a byla mu udělena
tato značka.

Kontakt
Vladimír Davídek
Černousy - Ves 45, 467 73 Habartice
e-mail davidek.vl@volny.cz
tel. +420 723 308 222
Možnost zakoupení
Na uvedené adrese denně v době od 17do20 hod.nebo po tel.dohodě.
Liberec - prodejna regionálních potravin (ulice V Úvoze, naproti vjezdu do krajské nemocnice)

Něco z historie
Stručný přehled správního vývoje obce Ves – navazuje na článek ze Zpravodaje leden / 2012.
MNV ve Vsi
Ke sloučení obcí Ves a Boleslav s obcí Černousy v jeden politický a hospodářský celek došlo v roce
1963, vznikla tak obec o výměře 855 ha. Nově vzniklý MNV sídlil v Černousích a počet jeho poslanců
byl stanoven na 17. V osadách Ves a Boleslav byly zřízeny občanské výbory. Socializace zemědělství
je v obcích téměř dokončena jako hospodářství státního statku. JZD Černousy, kde jsou poměry
neuspokojivé, přejde do hospodářství státního statku též, takže i organizace zemědělství bude v nově
vytvořené obci jednotná. V této době žilo v Černousích 187, ve Vsi 133 a v Boleslavi 107 obyvatel.
V rámci integrace obcí byly v roce 1980 připojeny Černousy a Andělka se svými osadami k sousední
obci Višňová, která se tak stala střediskovou obcí. S účinností od 1.9.1990 byla obec Višňová
rozdělena na obce Višňová a Černousy. Po komunálních volbách dne 24.11.1990 byl MNV Višňová
nahrazen dvěma obecními úřady – ve Višňové a Černousích.
Zaměstnání obyvatel
Ve 40. letech byl v obci provozován obchod smíšeným zbožím, hostinec a dvě pekařství. O rok
později je Ves charakterizována jako obec převážně zemědělského rázu s mírným klimatem,
s rozlohou 297 ha, 187 ha orné půdy, 50 ha luk a pastvin, kde se pěstuje žito, pšenice, oves,
brambory a chová hovězí dobytek. Stojí zde tovární budova, která není v chodu, bytové poměry jsou
nedostatečné. Severočeská ročenka Cíl uvádí (1947), že 28% obyvatel se věnuje zemědělství a 50%
pracuje v průmyslu a řemesle.
Patrně již v roce 1948 (či ještě dříve) bylo založeno jednotné zemědělské družstvo (JZD) IV. typu.
První písemná zmínka vztahující se k JZD Ves pochází ze září 1950, kdy na zasedání MNV proběhla
agitace, aby se občané v co největším počtu stali členy JZD a tím přispěli k lepšímu blahobytu všeho
lidu.
V roce 1953 došlo k odvodnění luk, na nichž se brigádnicky podíleli i občané, stejně jako zaměstnanci
patronátního závodu Frýba Ves. Povinné dávky byly většinou bez problému plněny, JZD poměrně
dobře fungovalo (1954). Ostatní obyvatelé pracovali v JZD Černousy a v závodě Frýba Ves (Vigoňové
závody / přádelny Ves).
Spolky
Nejvíce zmínek je v písemnostech dochováno k činnosti místní jednotky Československé požární
ochrany (MJ ČSPO, nazván též sbor požární ochrany, sbor dobrovolných hasičů), jehož velitelem byl
v letech 1952 – 59 Josef Poupa. V roce 1958 a na počátku roku 1959 neprobíhala žádná činnost a
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proto MNV v dubnu 1959 přistoupil k reorganizaci. Velitelem požárního sboru (PS) byl tehdy Vladimír
Novotný a dalšími členy Fr. Kucej, Fr. Pulec, Antonín Keller, Rudolf Köhler, Alexandr Keller ml., Jar.
Holub a Josef Zimák.
V roce 1957 se objevují zmínky o osvětové besedě, když přímo její předseda, učitel místní školy Josef
Chotětovský zajišťoval filmová představení v kulturním domě.
Tělovýchovná jednota Sokol nebyla ustavena v obci, nýbrž pouze v závodě Toko Ves, kde však
nevyvíjela žádnou činnost (údaj z roku 1952).
Při národní škole pracovalo rodičovské sdružení.
Stručný výpis z inventáře Státního oblastního archivu v Litoměřicích, který si můžete zapůjčit v naší
knihovně.

Trocha vzpomínek
Hasiči v Boleslavi ( zleva nahoře: Zdeněk Konkus, Vítězslav Keller, Michal Konkus+, Stanislav
Šemberk, Josef Švadlenka, Vladimír Keller, zleva dole: Ladislav Konkus, Josef Konkus, Rudolf
Vacek+.
Za zapůjčení fotky děkujeme panu Josefu Švadlenkovi.

Pár vtípků na závěr
Lidstvo odjakživa zajímají dvě zásadní otázky:
1) Kdo vymyslel práci?
2) Jak to, že ho ostatní nezabili?
Pár v posteli.
Ona: "Udělám z tebe najšťastnějšího
muže na světě."
ON: " Budeš mi chybět."

Zpravodaj Obce Černousy

Bez komentáře
Pythagorova věta:
24 slov
Otčenáš:
66slov
Archimédův zákon:
67 slov
Deset přikázání: 179 slov
Americká Deklarace nezávislosti: 1 300
slov
Ústava USA se všemi 27 dodatky: 7 818
slov
Vyhláška EU o prodeji zelí: 26911slov
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pro Vás pořádá dne 17. března 2012 od 20:00 hod

všichni jste srdečně zváni
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE
PAN MILAN MAZÁNEK

Vstupné: 60,- Kč
Předprodej vstupenek: Pohostinství U Kaštanu
V Černouších
Šárka Šemberová, tel.: 723 805 538
Zpravodaj Obce Černousy
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