Obce Černousy
Červenec / 2015

http://cernousy.cz
Občasník obce Černousy. Své připomínky a náměty na články adresujte na obecní úřad
Černousy, nebo na: pecoufal@seznam.cz , Petr Coufal, tel.: 725 716 576.
Slovo místostarosty
Zdravím Vás vážení spoluobčané,
léto už konečně převzalo vládu nad přírodou a bující vegetace nás nutí prohánět
sekačky a křovinořezy stále častěji. Také naši zaměstnanci na VPP pod vedením pana
Milana Šemberka vysekávají obecní pozemky a snaží se udržet hezký vzhled naší obce.
O to více nám vadí, že někteří vlastníci pozemků přímo v obci své pozemky neudržují,
nechávají je zarůst nepěkným porostem a nedbají ani výzev obce k jejich údržbě.
Chtěl bych také upozornit, že se letošní rok již překulil do své druhé poloviny a stále
ještě mnoho občanů nevyrovnalo své pohledávky vůči obci, ohledně plateb za pronájmy a za
odstraňování odpadů za loňský rok. Tyto občany chci upozornit, že ze zákona může obec přistoupit
k navýšení těchto poplatků až na trojnásobek. Dále těmto občanům nebude obec poskytovat palivové
dřevo ani žádné jiné služby.
Vážení spoluobčané přeji Vám pohodové prázdniny plné slunných dnů a zahrádkářům a houbařům
také trochu vláhy.
Petr Coufal, místostarosta obce

Blahopřání
V červenci slaví své narozeniny 28 našich občanů a občánků a v srpnu jich oslaví
své narození 23. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Narozeniny v červenci slaví paní a slečny: Alena Korábová, Eva Štrbáková,
Bohumíra Coufalová, Olga Podstavková, Teťana Černohovzová, Vladislava
Hrudková, Monika Burgrová, Marie Kučerová, Miloslava Vnoučková, Lenka Kavická, Daniela
Šimpachová, Dana Vološinová, Jana Vološinová, Martina Vološinová a Viktorie Školáková.
Pánové a chlapci: Ján Berky, Ladislav Zikmund, Roman Tůma, Martin Kunst, Milan Rusňák,
Jan Grulo, František Podstavek, Jan Žežulka, Josef Schernstein, Petr Sígl, Jan Klein, Vojtěch
Maxa a Daniel Ferenc.
V srpnu budou slavit dámy: Milada Hautmanová, Božena Davídková, Vlasta Bolinová, Libuše
Zaunarová, Jaroslava Tóthová, Iveta Jarková, Lucie Vajnerová, Denisa Školáková, Alena
Borysewiczová a Barbora Hloužková.
Pánové: Jiří Macák, Václav Strnad, František Ivičič, Vitalij Černohovz, Mikuláš David, Martin
Slípka, Patrik Jarka, Marek Zikmund, Jaroslav Černohovz, Jan Sedláček, Patrik Grulo, Lukáš
Davídek a Petr Štrauch.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat svá nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

Obecní zastupitelstvo
Dne 1.7.2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce, které bylo tak jako vždy veřejné. Zasedání se
zúčastnilo 8 zastupitelů (1 byl omluven) a 14 hostů. Zastupitelé projednali úpravu rozpočtu č. 2/2015,
žádosti o pacht pozemků, výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu místní
komunikace p.p.č 567/1 a 566/3 v k.ú. Černousy, byli seznámeni se záměrem výstavby větrné
elektrárny v k.u. Ves a mnoho dalšího. Záměr výstavby větrné elektrárny se setkal s velkou nevolí
většiny přítomných a zastupitelstvo se usneslo na dalším postupu: seznámit širokou veřejnost s tímto
úmyslem, zjistit její názor a podle toho teprve podat své stanovisko k této stavbě.
Zpravodaj Obce Černousy
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Celé usnesení ze zasedání si můžete přečíst na úřední desce před OÚ a na stránkách obce
http://cernousy.cz , kde je také zveřejněn zápis ze zasedání.

Žádost
Dobrý den,
jmenuji se Jiří Daněk a sbírám informace o památnících císaře
Františka Josefa I. v České republice. Na www.frydlantsko.com je
foto památníku císaře v Černousích patrně z roku 1908. Zatím se mi
nepodařilo o památníku zjistit žádné další informace. Mohli byste
prosím zveřejnit ve Zpravodaji přiložené foto s dotazem, zda někdo
ze starousedlíků pozná místo kde památník stál? Za každou
informaci budu vděčný.
Děkuji, Jiří Daněk, Otrokovice.

Kácení máje
Již tradiční jarní slavnost, kterou je kácení máje, pořádané našimi
hasiči a Obcí Černousy se letos setkala opět s velkým zájmem
veřejnosti. I když nám počasí nejdříve vyhrožovalo deštěm, nakonec se umoudřilo a věnovalo nám
pěkný den. Poslední květnovou sobotu se na hřišti v Boleslavi točilo dobré pivo, z udírny voněly na
dálku klobásy a kuřecí čtvrtky, pro děti byla k mání zmrzlina a k tomu všemu hrála příjemná hudba.
Pak přišlo to hlavní, dědek (Tomáš Hloužek) přivezl na trakaři bábu (Ivanu Krišákovou) a groteskním
vystoupením při kácení májky nás výborně pobavili. Nedlouho po skácení májky došlo na její dražbu,
ve které se v dramatickém finále utkali Milan Hanzl a Lojza Deschmann. Vítěz tohoto souboje byl
nakonec Lojzík, který za májku nabídl neuvěřitelných 1 500,- Kč (do kasičky dobrovolných hasičů).
Veselého a příjemného sobotního odpoledně jsme si užívali až do soumraku, a ani potom se mnohým
nechtělo odcházet.
Děkujeme tímto všem, kteří se na této krásné akci podíleli a odvedli kus poctivé práce pří její realizaci:
Všem hasičům, kteří postavili májku, stan, stoly a vše zase uklidili, Lojzovi Deschmannovi a Marcele
Slípkové za chutné uzeniny, Pepovi Hanzlovi za točení piva, Vědunce Beranové a Radku Coufalovi za
to, že kmitali za barem, Matěji Venclovi za příjemnou hudbu, Láďovi Zikmundovi za el. proud, který
nám poskytl a Jirkovi Šemberkovi za vysekání hřiště. Velké poděkování také patří panu Milanu
Šemberkovi, který nám tak jako vždy velice pomohl s přípravou veškerého zázemí.

Zpravodaj Obce Černousy
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Vaše příspěvky
Dětský den
Den dětí se v obci Černousy opět vydařil. Určitě v tom měl tak trochu prsty keltský bůh jasných a
veselých dní Pogoda, protože 6. 6. 2015 byl skutečně den jako malovaný. Ten letošní byl ve znamení
trpaslíčků. Janička Hloužková ušila všem účastníkům slušivé čepičky a Zdenda Beran a Milan Hanzl
pořídili pořadatelská trika. Velkou atrakcí letošní oslavy dětí byla společná akce HASIČŮ z Višňové,
POLICIE ČR Černousy a firmy LIKVIDACE AUTOMOBILŮ Josefa Rainiše z Pertoltic, kteří umožnili
dětem skutečně nevšední zážitek a naprosto profesionálně předvedli reálnou ukázku dopravní
nehody, vyproštění zraněného, zadržení pachatele trestného činu i dohledání drog. Celou tuto
velkolepou akci organizoval a také provázel svým poutavým a milým slovem pan Janoušek z
Minkovic. Družstvo malých hasičů ze Vsi předvedlo požární útok v dětském provedení. A byli skutečně
skvělí. Eliška s Ilonkou kralovaly ve svém stánku a Láďa alias Balů griloval dobroty. Pan Strnad nám
připravil kouzelnou hranici a celkově se postaral o dosekání a úpravu prostoru. Pan Trecha z Višňové
povozil děti na koních. A nechyběly ani tradiční dětské soutěže. O ceny se letos postarali Milan
Hanzl, Zdeněk Beran, Obec Černousy a Eliška Aronová. Děti dostaly buřty a také úžasné šátečky,
koláče, buchty a dortíky, které napekly místní šikovné dámy. Další přidanou hodnotou k letošní oslavě
dětí byla střelba ze vzduchovky, kterou organizoval střelecký mistr Dušan Konkus s rodinou. A co na
to ti, pro které byla akce pořádána?
Poslechněte si, co se jim líbilo, co by si
přáli příště:
Ondrášek Ištok – 6 let – Liberec – „Nejvíce
se mi líbily soutěže a příště bych chtěl zase
skákání v pytli“
Adam Fátor – „Já bych řek, že nejlepčí bylo
chytat ryby“
Natálka Šlapáková – „Mě se nejvíc líbil
bublifuk, co sem vyhrála a taky koně“
Lada Gorolová – 7 let – „Nejvíc se mi líbí
umývat s Eliškou půllitry, ale jinak soutěže“
Nikolka Ferejová – Višňová – „Koníčky a
hasiči“
Tomáš Konečný – Liberec – „Střelnice byla super a taky fotbal a ta dráha překážková a chtěl bych
příště autíčka na ovládání“
LojzíčekDeschmanů – Ves – 5….let „ Mě se móóóc líbila ta krásná přiléhavá tílka trpaslíčků“
Za pomoc při organizaci DNE DĚTÍ si poděkování zaslouží:
Obec Černousy; Myslivecké spolky Předlánce a Háj; Hasiči Višňová a Ves; Policie ČR Černousy;
Josef Rainiš z Pertoltic; Jiří Žežulka figurant; DJ Stárek; Josef a Ilona Schernsteinovi; Dušan Konkus;
Kája Ištok za nápoje a za pomoc při počítání bodů; Eliška a Láďa; šikovné pekařinky; p.Janoušek z
Minkovic; pan Strnad; velké poděkování si zaslouží pan starosta M. Richter za to, že šel s námi do
toho a nechal se zmalovat do barev trpaslíků, přestože měl jednání v Liberci; paní Kučerová s
rodinou; Terezka, Renata a
Milan Hanzlovi; Míša Jířa a
Zdenda Beranovi; Janička,
Tomáš a Lucka Hloužkovi;
řidiči Luboš a Ivoš; pan Husák
další a další a další.
Vážení přátelé, což takhle
přihlásit se do soutěže „OBEC
ROKU“ Vždyť, ve které jiné
obci si tolik občanů dokáže
udělat čas a vzít za tu
správnou věc. Letos jsme
společně potěšili 74 dětí a
ohlasy maminek byly velmi
pozitivní. Chtěla bych Vám
všem poděkovat
za
pomoc a těším se na další
spolupráci.
Vaše úča
Zpravodaj Obce Černousy
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Článek od Elišky.
Nejdříve bych chtěla říct, že ačkoliv jsem z Dětského dne moc neměla, slyšela jsem samou chválu od
návštěvníků, kteří se přišli podívat jak to tu vedeme, ať už byli z Raspenavy, Liberce, okolních vesnic,
nebo přímo místní. Takže, chci vám poděkovat, za to, jak se umíme sehrát a držet spolu, děkuji!!
Doufám, že budeme pokračovat v soudržnosti i nadále!! Bohužel se nemůžu zavděčit všem, ale to už
tak bývá, ne? Všichni jsme byli, z toho krásného a dlouhého dne, jak se patří unaveni, že??
... Už
se těším na Rozloučení s létem, které bude předposlední víkend v srpnu, samozřejmě budou včas
plakáty... Teď z jiného soudku: Snažím se každému vyjít vstříc. I přes to jsem zjistila, že nejsem
dokonalá, ale přiznejme si, nikdo není dokonalý. I já si někdy potřebuji odpočinout, i já někdy
přehlédnu pavučinu, nebo sbalím bar v půl jedné. Ano, jsem jen člověk! Teď jedna dobrá zpráva,
zalíbilo se u nás DJ Stárkovi a Gerhardovi a chtějí to u nás trošku rozproudit, v podobě Oldies a jiných
Párty, cca kolem září. Pak jsem si všimla, že návštěvnost v hospodě klesla. V případě, že je to díky
událostem posledních měsíců, chci říct, že není problém odvoz domů, samozřejmě po domluvě. Jsme
přeci Dobří lidé, ať už odkudkoliv ... S přáním krásných dní, Eliška.

O KNIHOVNĚ
Knihovna je otevřená: Pondělí: 14 – 16 hodin, středa: 15 – 17 hodin.
Letošní první pololetí v knihovně začíná 5.1.2015
OTÁZKA? Proč čte rádo tak málo dospělých a ještě míň dětí?
Knihovna v Černousích má dostatečně velký výběr v knihách – beletrie pro dospělé, - beletrie pro
ženy, - naučná pro dospělé.
Pro děti – beletrie pro děti všech věkových kategorií, - naučná pro děti, - dobrodružná pro děti,
- pohádky.
Za 1. pololetí se nakoupilo 70 nových knih. Máme knihy z Liberecké knihovny – výměnný fond.
Letos bylo z VF zapůjčeno již 256 knih s různou tématikou.
O PRÁZDNINÁCH KNIHOVNA ZAVŘENÁ: 17. 19. 24. 26. 8. 2015
Zaunarová

V této rubrice se s námi můžete podělit o své vyzkoušené recepty ve
vaření, pečení nebo míchání různých nápojů. Své racepty, které chcete
uveřejnit v našem Zpravodaji posílejte na: pecoufal@seznam.cz nebo
přineste na OÚ.
Na konci roku uspořádáme anketu o nejzdařilejší zveřejněný recept a
výherce odměníme pěknou cenou.

Brokolice s kořeněnou smetanovou omáčkou.
Rozpočet pro 4 osoby: 1 kg brokolice, sůl, 1 cibule, 30 g másla, 2 lžíce hladké mouky, ¼ l
masového vývaru, ¼ l smetany, černý pepř, 125 g nastrouhaného ementálu.
Příprava: 1) růžičky odřízneme od stonku, ty oloupejte a nakrájejte na centimetrové kousky.
2) uveďte 2 l vody se 2. lžícemi soli do silného varu, vložte brokolici a uvařte jí do měka.
Propláchněte v cedníku studenou vodou a nechte okapat. 3) cibuli mezitím oloupejte a
nakrájejte na malé kostičky, na másle poduste do sklovata, vmíchejte mouku, přilejte vývar,
uvařte hustou omáčku. Přidejte smetanu a za stálého míchání vařte, až je omáčka pěkně
hustá. 4) Osolte a opepřete, vmíchejte sýr a nechte jej rozpustit. Přidejte k zelenině nebo na ní
nalejte a krátce zapečte.
Vhodná příloha: bramborová kaše s míchaným vajíčkem se šunkou.
Recept od pana Petra Velcla.

Zpravodaj Obce Černousy
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Jemný meruňkový koláč s drobenkou.
Ingredience: 1 špetka soli, 1 hrnek cukru krupice, 1 lžička citronové kůry, ½ kelímku smetany ke
šlehání, 130 g másla, 1 balíček vanilkového cukru, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 kelímek smetany na
vaření, 3 vejce, 1 balíček prášku do pečiva.
Drobenka: hrubá mouka, máslo, cukr krupice.
Podle potřeby: hrubá mouka na vysypání, máslo na vymazání, meruňky.
Žloutky oddělíme od bílků. Bílky se špetkou soli vyšleháme v tuhý sníh. Žloutky utřeme s cukrem a
vanilkovým cukrem. Přidáme rozpuštěné máslo, mouku s práškem do pečiva, obě smetany,
nastrouhanou citronovou kůru a těsto dobře promícháme, aby v něm nebyly hrudky. Nakonec opatrně
vmícháme bílkový sníh.
Meruňky omyjeme, rozpůlíme a vypeckujeme.
Z másla, mouky a cukru pomocí prstů připravíme drobenku. Množství si nakombinujeme podle chuti,
my máme rádi drobenku máslovější, takže přidáváme více másla.
Těsto rozprostřeme na plech vymazaný máslem a vysypaný hrubou moukou. Poklademe meruňkami
a zasypeme drobenkou. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C asi 30 minut (záleží na troub ě).
Jemný meruňkový koláč můžeme podávat ještě vlažný. Je opravdu jemný a my na něj doma nedáme
dopustit.
Recept od paní Elišky Aronové.

Sbor dobrovolných hasičů Ves
To, že naše mužské družstvo neztratilo nic ze své dlouhodobé formy dokazuje jejich umístění
na soutěžích, kterých se zatím v letošním roce zůčastnili:
7.6. Okresní soutěž v Tanvaldu - 3.místo
13.6. Mezinárodní soutěž v Habarticích - 1.místo
27.6. Soutěž o Zlatou povodňovou lopatu ve Višňové - 8.místo
Na další soutěže se průběžně připravujeme a při tom nezapomínáme ani na údržbu techniky,
která po letech služby už postupně dosluhuje a občas nás zradí při nejméně vhodné příležitosti. Proto
také s napětím čekáme, zda se starostovi podaří získat dotaci na obnovu naší hasičské cisterny, tak
jako se to podařilo na nákup nových zásahových obleků a radiostanic, které již nutně potřebujeme.
Na září připravujeme náš již tradiční Memoriál Františka Pulce na našem cvičišti ve Vsi, na který Vás
již nyní srdečně zveme.
Výbor SDH Ves.

Myslivecký spolek Andělka – Ves
V měsíci květnu proběhla tak jako každý rok oprava
mysliveckých zařízení a také členská schůze spojená
s posezením s přáteli, které pořádáme vždy před
odstřelem srnců. 16. května jsme se sešli v Hospodě Pod
Lípou, zhodnotili svoji činnost, podebatovali s přáteli a
skvěle si pochutnali na uzeném divočákovi. V červnu jsme vybudovali
voliéru pro bažanty a v nejbližších dnech zakoupíme a dovezeme
mladé bažanty na zazvěření.
Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář

Zpravodaj Obce Černousy
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Správná odpověď z minulého kvízu: Kdysi hodný
chlapeček na fotce je pan Tomáš Klein (Fotku
nám sám zapůjčil – děkujeme).
Do uzávěrky tohoto vydání bylo doručeno několik
správných odpovědí, z kterých byl vylosován výherce
a tím se stává paní Věra Brázdová, blahopřejeme.
Poukázku na nákup zboží v hodnotě 100,- Kč
v obchodu se smíšeným zbožím paní Věry
Vokurkové si může vyzvednout na OÚ.

Otázka dnešního kvízu:
Kdo je ten usměvavý „hippísák“ na fotce
z roku 1973 ?
Své
odpovědi
posílejte
na
e-mail:
pecoufal@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel.:
725 716 576 (nezapomeňte uvést i své jméno),
můžete jí sdělit i osobně Petru Coufalovi.
Výherce, který bude vylosovaný ze správných
odpovědí, získá poukázku na nákup zboží v hodnotě
100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím paní Věry Vokurkové v Černousích.

Něco z historie
Přepis zápisníku pana Františka Siegmunda (kronikáře z Andělky) na pokračování.
Konec minulé části…..
Vojtěch Hlaváč žil na statku ve Vsi jako inženýr ve výslužbě a opustil statek a Ves před okupací roku
1938.
Pokračování…..
Po dobu okupace měla v držení statek ve Vsi německá osídlovací komise se sídlem v Drážďanech.
Jako správci statku v době války byli zde: jeden odpadlý kněz jménem Fieber do roku 1940, jeho
následoval Maxmilián Eiger z Frýdlantu Č. a zůstal ve službě do roku 1943. Třetím byl jistý Wolf a byl
tu do konce června 1945. Po odchodu Wolfa přišel za krátko na statek ve Vsi syn Vojtěcha Hlaváče
Josef Hlaváč jako majitel statku, ale z jara roku 1948 statek zase opustil. Zestátněný statek v Andělce
převzal statek ve Vsi do své správy a podržel jej do 1. října 1950. Pak převzalo statek té doby v obci
Ves založené zemědělské družstvo J.Z.D.
Tímto jsme dospěli na naší cestě historií obce Ves ke dnům našeho vlastního života a jsme svědky
toho, co se v přítomnosti děje. Nezavírejme však dvířka za námi, kterými jsme prošli, nechme je
otevřené a hleďme ještě zpět do minulosti vůbec, v které tolik zajímavých dat objeviti můžeme pro
obohacení naší vědomosti i pro naše poučení.
Dodatek k historii farní obce Ves.
V kostele ve Vsi před presbitářem leží v hrobce někdejší majitel statku ve Vsi: Arnošt z Bouravý jinak
Kessel zvaný. Jeho náhrobek u oltáře postavený, nese tento nápis: „Roku 1616 dne 6. září mezi 12. –
1 hodinou polední, zesnul v Pánu šlechetný, čestný, také s úctou jmenovaný Arnošt z Bouravý, Kessel
zvaný, pánem Boleslavi a ve Vsi, panství: Frýdlantského a Závidovského hejtman, svého věku 45 let“.
Vedle oltáře na straně u zdi v pravo, stojí náhrobek býv. majitele rytířského statku Bedřich z Vechtritzů
s následujícím nápisem: „Zde před tímto náhrobkem odpočívá v Pánu vysoce blahorodý pán Bedřich
z Vechtritzů, dědičný pán ve Vsi, hejtman panství Grabsteinu, jehož duši Bůh v milostivou ochranu
vzíti ráčiž. Zemřel v Pánu roku 1661, 14. ledna, jeho stáří 63 ½ roku a 22 dní.
Jak už v předu bylo uvedeno, byla hrobka v kostele ve Vsi roku 1850 otevřena. Byly tam nalezeny
jenom dvě rakve. Ty mrtvoly v jejich kostrách byly úplně zachovalé. I kožená obuv byla zachovalá. Při
dotknutí, rozpadlo se vše v pouhý prach.
Poslední evangelický farář ve Vsi zemřel v Zavidově r. 1640. Opuštěnou farnost obstarával po něm
evangelický kazatel Abraham Schubert, který v sousední vsi Ostružno (Ostrichen) bydlel. Od roku
1640 – 1683 byly matriční záznamy katolickými duchovními vedeny a jsou v archivu fary ve Vsi
Zpravodaj Obce Černousy
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uschovány. Po dobu 20ti let t.j. od roku 1631 – 1651 nebyly žádné farní účty psány. Zlé časy a veliká
nouze v peníze, byly toho příčinou.
Roku 1795 bylo do Vsi přifařeno 9 obcí a sice: Andělka, Loučná, Saň, Filipovka, Habartice, Pertoltice,
Háje a Boleslava.

POSEC ve Frýdlantě
Havlíčkovo nám. 304
Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Neumíte si
sami poradit? Nevíte kudy kam? Máte problémy v
rodině, se sousedy, v zaměstnání, …?
Máte vážné starosti související s výchovou dětí, s
partnerem nebo se sebou samým? Jste oběť
domácího násilí?
Potřebujete se svěřit, nechat si poradit nebo se
nechat provázet složitou životní etapou?
Pokud jste z Frýdlantského výběžku, tak právě
pro vás už od roku 2003 jako projekt Města Frýdlant
funguje Poradní a setkávací centrum ve Frýdlantě.
Vyberte si z nabídky POSECu a využijte
anonymně, diskrétně a bezplatně služeb zkušených
externích odborníků!

Pro bližší informace prosím volejte
v úterý od 8 do 12 hodin a v pátek od 8 do 10
hodin na tel. 720 168 793

1) Terénní programy – Most k naději - pro
uživatele drog: středa a pátek 13-18 hodin např. výměnný program, poradenství, tel.
606 713 034 nebo 728 485 012
- sociální prevence: pomoc s řešením
zaměstnání, bydlení, dluhů, ochrana práv a
zájmů a jiná krize. Po tel. dohodě na č. 725
457 257 přijedeme do okolí vašeho
bydliště!
2) Poradenství pro dospívající a dospělé –
v liché úterý - CZPLK, o. p. s. - Mgr. Milan
Kohout – obtížné osobní, partnerské nebo
rodinné situace, i strachy, smutky, závislosti,
poruchy příjmu potravy,
Objednávky na tel. 731 871 370 v po-pá od
8 do 16 hodin
3) Rodinné poradenství s důrazem na děti
– každé pondělí od 13:30
do 18 hodin dle objednání - CZPLK, o. p. s.
- Mgr. Daniela Al Sulaimanová – vztahové a
výchovné problémy, potíže dětí s úzkostí, s
agresí, se začleněním ve skupině, s následky
psychického traumatu, ,…
Objednávky na daniela.al-sul@seznam.cz
nebo na tel. 777 069 481 nejlépe v pracovní
dny od 18 do 20 hodin.
4) Občanská poradna – každý čtvrtek od
16 do 18:45 hodin dle objednání – Mgr. Jan
Samšiňák, spolek „D“ - ošetřuje sociálně
právní problematiku, pracovně právní vztahy,
bydlení, problematiku rodiny, mezilidské a
majetkoprávní vztahy, lidská práva, …
Objednávky na tel. 775 077 234 v pondělí a
v pátek od 14 do 21 hodin, internetové
poradenství na posec@email.cz
5) Intervenční centrum: pomoc obětem
domácího násilí – v lichou středu od 13:30
do 16 hodin, CIPSLK, p. o.
Informace a objednání na tel. 482 311 632,
723 248 343
6) Ambulantní poradenství pro problémové
uživatele alkoholu, návykových látek a pro
patologické hráče a jejich blízké v sudé úterý
od 10:30 do 17 hodin, jinak dle objednání ADVAITA, z. ú. Informace a objednání na
tel. 720 158 739, 603 829 730,
cas@advaitaliberec.cz
7) Klub duševního zdraví pro osoby
postižené duševní nemocí a jejich blízké –
odborné provázení a konzultace, volnočasové
aktivity, příjemně strávený čas každé pondělí
10-13 hodin - Milena Lešáková,
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Najděte si svoji akci – ČERVENEC
11. 7. Zahrada Hennie Dennenberg
12. 7. Otevření soukromé zahrady s arboretem
Vstup zdarma, www.arboretumbulovka.com
Bulovka 2 15 / 13 - 17h
11. 7. Předlánecká stezka
Dobrodružná procházka lesem s plněním různých úkolů
Předlánce – park u hasičárny / 13 - 15h
SDH Předlánce
11. 7. Varhanní koncert Ireny Špinlerové
Vstupné jednotné 100,-Kč, děti do 15 let vstup zdarma
Kostel bude od 13:00 hod pro veřejnost uzavřen
Předprodej vstupenek od 15:00 hodin
Hejnice - bazilika Navštívení Panny Marie
MDCO Hejnice
11. 7. Oldies videodiskotéka
Dj Miloš Skalka a Dj Mirek Rais. Vstupné 120,-Kč
Předprodej restaurace Slovanka nebo na tel: 608 768 848.
Frýdlant – autokemp / 21h
Slovan Frýdlant
12. 6. Nedělní setkávání v kostele
Téma: Závislost, svoboda a láska
Horní Řasnice – kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie / 10:00 h
16. 7. Frýdlantské kulturní čtvrtky
FERERON
V profesionálním pojetí zahraje známé písně řady
hudebních žánrů.
Frýdlant – nádvoří radnice nebo obřadní síň radnice / 18h
Město Frýdlant
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18. 7. - 19. 7. Dny lidové architektury
Druhý ročník Dnů lidové architektury ve spolupráci s
vlastníky nemovitostí. Zpřístupněné objekty ZDARMA
Frýdlant - Betlém / 10 – 12h, 12:30 – 16h
Raspenava – podstávkový dům / 10 – 17h
18. 7. Koncert kapely TĚLA
Speciální koncert liberecké kapely pod širým nebem
Vstupné 150,-Kč, předprodej 130,-Kč
Frýdlant – Zámecký pivovar / 18h
18. 7. Letní hasičská tancovačka
Vstupné 50,-Kč, občerstvení, hraje DJ Mazánek
Kunratice – koupaliště / 18h
SDH Kunratice
25. 7. - 28. 7. Výstava „Povodně“
Výstavu možné shlédnout po domluvě na tel: 482 348
005
Višňová – Regionální muzeum
Regionální muzeum Višňová
28. 7. Hudební léto v kostele
Uslyšíte hoboj, klavír, housle
Horní Řasnice – kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie / 17h
30. 7. Frýdlantské kulturní čtvrtky
BERUŠKY
Mladé jablonecké dívčí trio.
Frýdlant – nádvoří radnice nebo obřadní síň radnice /
18h
Město Frýdlant
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