Obce Černousy
Leden / 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 starosty
Vážení spoluobčané, s končícím rokem 2014 a začínajícím novým rokem
2015 bych vám rád všem popřál hodně zdraví, rodinné i osobní pohody.
Miroslav Richter, starosta obce

Blahopřání
V lednu slaví své narozeniny 29 našich
občanů a občánků a v únoru oslaví svoje
narození také 29 občanů. Všem přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Narozeniny v lednu slaví paní a slečny: Lubomíra
Pavlíčková,
Jarmila
Jonášová,
Vlasta
Barabančíková,
Jitka
Novotná,
Jaroslava
Bednářová, Yelyzaveta Popovych, Soňa Horáková,
Vlasta Barabančíková ml., Ilona Schernsteinová,
Michaela Fulínová, Jitka Jonášová, Eva Novotná,
Eliška Štrauchová, Jasmíne Seppová, Eliška
Šlapáková a Natálie Šlapáková.
Pánové a chlapci: Jaroslav Koráb, Pavel Horák,
Zbyněk Vlk, Zdeněk Konkus, Jiří Gürlich, František
Šikola, Miroslav Richter, Ján Feri, Petr Keller,
Ondřej Šikola, Jakub Stránský, Jan Zikmund a Milan
Petr Vološín.
V únoru budou slavit dámy: Mariánne Pelcová,
Alžběta Roudná, Vladimíra Konkusová, Emílie
Krkošková, Božena Tretiníková, Zdeňka Samešová,
Ivana Krišáková, Jana Novotná, Iveta Maxová,
Anna Patočková, Michaela Pavlenková, Valentýna
Tůmová a Šárka Divišová.
Pánové: Rudolf Fetr, Karel Prášek, Jaroslav Bradáč, Josef Siřínek, Alois Deschmann,
František Školák, Ladislav Sameš, Milan Zaunar, Richard Roudný, Petr Coufal, Josef
Schernstein, Ladislav Konkus ml., David Kadeřábek, Jan Barabančík, Pavel Jelínek a Martin
Slípka.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat svá nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)
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Obecní zastupitelstvo
Dne 10.11.2014 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Černousy. Hlavním bodem
programu zasedání byla volba starosty, místostarosty, předsedů a členů kontrolního a finančního
výboru.
Starostou obce byl zvolen Miroslav Richter, místostarostou Petr Coufal, předsedou finančního
výboru Bc. Vladimír Keller, předsedkyní kontrolního výboru Marie Šemberková. Členy finančního
výboru Šárka Šemberková a Dieter Thiel. Členy kontrolního výboru Mgr. Jan Coufal a Alois
Deschmann.
Dne 26.11.204 se konalo další zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Černousy, na kterém
byl mj. schválen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2015 a schváleno usnesení č. 6/2014.
Poslední zasedání zastupitelstva obce Černousy v roce 2014 se konalo dne 17.12.2014. Na něm
bylo schváleno usnesení č. 7/2014, které, si tak jako všechny ostatní můžete přečíst na úřední
desce před OÚ a na el. stránkách obce http://cernousy.cz , kde jsou také zveřejněny všechny
zápisy ze zasedání.

Jízdní řády
V prosinci loňského roku začaly platit nové jízdní řády vlakové i autobusové dopravy. Jízdní řády linek
vlakové a autobusové dopravy, které zajíždějí do naší obce přikládáme jako přílohu tohoto
zpravodaje. Případné připomínky a požadavky ke změnám jízdních řádů adresujte na koordinátora
veřejné dopravy v Libereckém kraji – KORID LK.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli 30. Listopadu jsme již tradičně, společně rozsvítili vánoční stromek před OÚ.
Vánoční koledy nám nádherně zazpíval desetičlenný sbor pod vedením paní Jiřiny Šikolové, za
kytarového doprovodu pana Kořínka. Navodily tak příjemnou předvánoční atmosféru, kterou umocnila
sladká vůně punče a chutné „prdelačky“. Také jsme si mohli pochutnat na cukroví, které donesly
šikovné pekařky z obce. Celá akce i přes chladné počasí přilákala desítky lidí, kteří si společně
zazpívali vánoční koledy, podebatovali a užili si příjemný nedělní podvečer.
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Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás novou rubriku, kde se můžete se svými
sousedy 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 doneste na OÚ.
Na konci roku uspořádáme anketu o nejzdařilejší zveřejněný recept a
výherce odměníme pěknou cenou.
Likér z ledových kaštanů
Ingredience: 3 ks ledových kaštanů, 1 ks salko, 250 ml smetana ke šlehání, ½ l
rumu, 4 kosky hořké čokolády.
Postup: Šlehačku vylijeme do hrnce a přidáme čokoládu a nalámané tyčinky ledových
kaštanů. Za stálého míchání povaříme. Poté sejmeme z plotny a necháme vychladnout.
Do vychladlé směsi vlijeme salko a nakonec rum. Řádně promícháme, aby byl nápoj hladký a lijeme
do lahví. Z jedné dávky je litr likéru.
Je to výborné kvalitní pití, které je zase jiné, než-li známé domácí vaječné koňaky. Navíc je likér z
ledových kaštanů bez pudinků, vajec a podobných kazících se přísad.
Od Elišky Aronové.
Cuketa na slanečka
Ingredience: Cibule na kolečka, 6 lžic soli, 6 bobkových listů, 40 kuliček pepře, 30kuliček nového
koření, 1,5 dcl oleje, větší cuketa nakrájet na kostičky.
Vše smícháme a necháme 24 hodin uležet. Výborné při každé oslavě ale i druhý den na spravení
chuti.
Od Petra Velcla.

Sbor dobrovolných
hasičů Ves
Mikuláš
Mikulášskou nadílku jsme
tentokrát spojili s nadílkou
pořádanou
na
sále
v Černousích. O tom, že se vydařila svědčí
hojná účast dětí a rodičů. Čerti byli
hrůzostrašní, Mikuláš vlídný a skvělá hudba
všechny brzy roztančila. Díky sponzorům
jsme mohli potěšit sladkostmi více než
padesát dětí a to nejenom z naší obce. Na sladkosti pro
děti přispěli: Obec Černousy, Milan Hanzl, Doprava Hanzl, SDH Ves, MS Andělka - Ves, Věra Vokurková.
Hudební produkce DJ Mikša. Hlavní organizátoři Eliška
a Láďa, kteří si zaslouží velkou poklonu. Za spokojené
dětičky i rodiče všem moc děkujeme.
Podzimní soutěže dětí
Děti byly na podzim na dvou soutěžích. Nejprve
v Pertolticích a poté v Kunraticích.
Na těchto
soutěžích děti ukázaly, jak se naučily používat
topografické dovednosti, a to srovnání mapy,
poznávání značek a určení azimutu. Ve zdravovědě
měly za úkol obvázat kolena, ošetřit zranění ruky a provést následný transport. V požární
ochraně poznávaly hasičské předměty a určily správný a nevhodný hasicí prostředek pro
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hašení konkrétního požáru. Také absolvovaly disciplíny zaměřené na zručnost, a to lezení po
laně, vázání uzlů a střelbu ze vzduchovky.
V Pertolticích se dětem nedařilo. Skončily na 10. místě. Zato v Kunraticích ukázaly vše,
co uměly a podařilo se jim vystoupat na krásné 4. místo. Tímto děkuji mladým hasičům za
sportovního ducha a jsem ráda, že když jsem jim něco nepovedlo, nevěšely hlavu a dokázaly
vše napravit v další soutěži a ukázat tak, že v nich něco je a že mají v budoucnu i na
medailová místa.
Andrea Velclová

Myslivecký spolek Andělka – Ves
V listopadu se nám opět vydařila naše zábava na sále v hospodě Pod Lípou ve Vsi „Poslední leč“. Výborná myslivecká kuchyně s bohatou tombolou přispěla k dobré náladě.
Pobavit se přišlo více než 110 spokojených návštěvníků.
Koncem roku děláme tradičně na Štěpána naháňku na černou zvěř. Tentokrát jsme byli opět
úspěšní, slovilo se 5 kusů divočáka. Na závěr jsme poseděli s manželkami a hosty u
dobrého jídla a bavili se až do pozdních večerních hodin.
Za myslivecký spolek, Rudolf Štrbák
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Otázka dnešního kvízu:

Kdo je ten pracovitý chlapec na obrázku z roku 1977?
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
Stránky ze zápisníku pana Františka Siegmunda (kronikáře z Andělky) na pokračování.
Konec minulé části……….
Později se platilo panstvu hotově. K tomu také placení desátek určeným množstvím obilí duchovním,
později také peněžitými dávkami.
Pokračování………
Vedoucí osadníků stal se obyčejně starostou osady a měl skoro z pravidla to nejlepší hospodářství
v osadě. Byl však povinen pro panstvo úroky sbírati a je odváděti a dávky pro kostel obstarati. Při
soudech které se tehdá na vesnicích konaly, byl takový starosta obyčejně rychtářem tj. soudcem a
musel se o náležité pohoštění postarati panstvu, které při soudech osobně nebo skrze zástupce
zúčastněno bylo. Jako vazal vrchního soudce musel zeměpánu lenské služby konati. Za to požíval
jisté privilegie jako: Živnost hostinského, mlynářství, kovárnu a podobné. Nejvyšší důstojností pro
takového starostu obce, titul místního soudce. On předsedal obecním soudům a vedl policejní dozor.
Takhle našli osídlenci i když ne všecky nějakou výhodu. Panský majitel pozemků viděl jeho dosud
ladem ležící půdu pilnými rukami vzdělávati, což užitek přinášelo.
Osadníci zbudovali si své příbytky většinou na tom místě, odkud své pozemky mohli nejpohodlněji
obhospodařiti. Původně stály jednotlivé budovy daleko od sebe a teprve později skrze přistěhování
dalších osídlenců, byly tyto mezery zastavěny. Takto povstaly osady nynějšího rázu a byly obyčejně
podle jména vedoucího nazvány.
První osídlenci nebo kolonisti v našem kraji nebyli poddaní,
nýbrž svobodní lidé, kteří své usedlosti dědičně vlastnili jen její
prodej byla na svolení panstva vázaná. Na základě nepsaných
práv byli svobodní majitelé půdy a nebyli závislí od nálady pánů
a jejich úředníků. Měli svého vlastního soudce a byli jen
v kriminálních věcech na magistráty měst odkázáni. Tehdá byli
ještě všichni roboty sproštěni. Bohužel tento stav netrval
dlouho. Rozvojem feudálního zařízení ve starověku a
přechodem soudců do rukou panstva, ztratili osadníci brzy
jejich práva. Stali se tělesně zaprodanými otroky panství na
kterém žili. Za ochranu proti zevnějším nepřátelům požadovalo
panstvo odškodnění a dávky. Jako poddaní sedláci museli
pánům robotit s potahem, a kdo ho neměl, musel konati jiné služby. Všechna práva sedláků se rušila,
nikdo nesměl volně stěhovati kam by chtěl. Sedláci stali takto na svou vlastní hroudu přikováni otroci
svých šlechetných pánů. To nejnižší jednaní s ním musel sedlák trpěti a neměl tu možnost, na svého
bezcitného tyrana u soudu žalovati.
Dlouhý čas prožíval selský lid tento potupný stav tělesného zaprodanství až ho mocné slovo lidového
vladaře Josefa II. z tohoto bídného života vysvobodilo. Více než 100 let před smrtí Josefa II. bojoval
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selský lid okresu frýdlantského proti útisku se strany panstva na zámku ve Frýdlantě jak o tom
Kaplický ve svém románu „Železná koruna“ zprávu podává. Jeho hrdina, někdejší kovář v Dolní
Řasnici Ondřej Stelzig, stál v čele povstání roku 1680. Byl za to vězněn a k smrti odsouzen.
Pokračování příště……

S dobrou náladou do nového roku
Manželský pár se vydá do města na vánoční nákupy. Manželka se trochu
zakoukala v butiku s hadříky a najednou zjistí, že manžel není s ní a že
ho ani nikde nevidí. Tak vytáhne mobil, zavolá, mobil zvoní a zvoní,
konečně manžel: "Haló?" "No prosim Tě, kde si, už jsem se bála, že se ti
něco stalo, kde seš?" "Ale co by se mi asi tak mohlo stát. Hele
pamatuješ se na ten zlatnickej krám, jak se ti tam před pěti lety líbil
ten diamantovej náhrdelník a nemohli jsme si ho dovolit, a já ti slíbil
že jednou bude tvůj?" Ženě se stáhne hrdlo, hrknou slzy do očí: "No
samozřejmě si ten obchod pamatuju." "Nooo, tak já sedím v hospodě naproti."

Manželka" Už vím, co bych chtěla k narozeninám.
„Přeju si nový mobil."
Manžel: "A nemůžeš si přát něco splnitelnějšího?
Manželka: "Tak stačilo by mi, kdybys tolik nechlastal
nechlastal !!!"
Manžel: "A chceš k němu i nabíječku?"
Kalousek psal dopis matce : Mami, představ si, že jsem dostal AIDS ! Matka odepisuje: synku, já
jsem už stará a v těch medailích se tolik nevyznám, ale povídala jsem to lidem v okolí a všichni Ti
to moc přejou !!!
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