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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
Přeji hezký den všem občanům,
uplynul rok od loňských podzimních voleb do zastupitelstev obcí, tak by bylo
možná na čase poohlédnout se za tím, co se nám podařilo za toto období udělat.
Oprava hřbitovní zdi ve Vsi se pomalu chýlí ke konci, s opravou cesty
v Černousích už se také začalo. Za zmínku stojí i dovybavení našich dobrovolných
hasičů novými ochrannými oděvy, obuví a přilbami. Pro snažší komunikaci se
povedlo pořídit 1 ks vozidlové a 2 ks přenosných vysílaček. Na všechny tyto
projekty se podařilo získat dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje a
Ministerstvo kultury České republiky v celkové výši 384.088,- Kč. Pro obec jsou to ušetřené
finanční prostředky, které můžeme použít na další potřebné opravy, údržbu obce apod.
V pátek 30.10.2015 jsem se zúčastnil jednání s polskou stranou na úřadu Gminy Zgorzelec,
kde jsme projednávali spolupráci na projektu vybudování rekreačního areálu Witka a propojení
mezi naší obcí a polskou stranou.
Protože se nám blíží konec roku, čeká nás sestavování rozpočtu na příští rok a také si
budeme muset rozmyslet, do čeho se v roce 2016 pustíme. Za každý dobrý návrh budu rád.
Přeji spoustu příjemných podzimních dní,
Miroslav Richter
starosta

Blahopřání
V listopadu slaví své narozeniny 21 našich občanů a občánků a v prosinci jich
oslaví své narození 24. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Narozeniny v listopadu slaví paní a slečny: Mária Horáková, Vědunka Beranová,
Jiřina Šikolová, Mariya Prokopenko, Vladimíra Pocklanová, Romana Brázdová,
Šárka Šemberková, Eva Drahošová, Lucie Síglová, Drahomíra Kučerová a Kateřina Grulová.
Pánové a chlapci: Karol Ištók, Josef Konkus, Oldřich Kudrnovský, Romuald Borysewicz,
Ladislav Babiak, Roman Koniecki, Milan Bílý, Roman Žežulka, David Rusňák a Tomáš Jarka.
V prosinci budou slavit dámy: Štefanie Kroupová, Anna Ondřejíková, Zdeňka Wollmanová,
Hana Babiaková, Iveta Kellerová, Daniela Koniecká, Soňa Žežulková, Jana Síglová, Lucie
Balogová a Lenka Koniecká.
Pánové: Milan Krkoška, Jiří Šemberk, Josef Tretiník, Josef Šiška, Jan Danč, Jiří Šemberk ml.,
Petr Fako, Vítězslav Kučera, Milan Zaunar, Marek Vnouček, Marek Richter, Dominik Slípka,
Petr Fako ml. a Matěj Richter.
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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Na co se ještě letos můžeme těšit?
14. listopadu Vás zve obec Černousy na třetí ročník soutěže Obecní klání, které se bude
konat na sále v hospodě U Kaštanu v Černousích od 18:00 hodin, kde proběhne i soutěž
v pečení, hlasování o nejzdařilejší recept Černouské vařečky a třeba i tombola. Po ukončení
bude pokračovat taneční zábava.
21. listopadu Vás pozve myslivecký spolek Andělka – Ves na sál Hospody pod Lípou ve Vsi
od 20:00 hodin na Poslední leč. Připravená pro Vás bude tradiční skvělá zvěřinová kuchyně a
bohatá tombola. Hrát bude ORION.
29. listopadu, první adventní neděli před obecním úřadem v 17:00 hodin rozsvítíme vánoční
stromek. Společně si poslechneme a zazpíváme vánoční koledy, na zahřátí si dáme punč, čaj
a třeba i něco dobrého na zub. Pokud se chcete pochlubit svým pekařským uměním, přineste
také něco dobrého.
5. prosince se můžou děti těšit na Mikulášskou nadílku, kterou na sále ve Vsi pro ně připraví
naši hasiči. Čerti budou jako každoročně hrůzostrašní a Mikuláš dá všem dětem z naší obce
balíček sladkostí.

Všechny akce Vám včas připomeneme na vývěskách, také na stránkách obce
http://cernousy.cz a na Facebooku.

Zahrada Čech
Tak jako každoročně na podzim, i tentokrát jsme
navštívili zahradnický veletrh v Litoměřicích, Zahradu
Čech. Tentokrát to bylo v neděli 13. září, kdy nám obec
přistavila autobus a i vstupné měli občané obce zdarma.
Za pěkného slunného dne jsme se pokochali pohledem
na ukázky zahrad, ovoce, zeleniny, stromečků, kytiček,
různých zahradnických a kutilských potřeb, něco jsme i
nakoupili, ochutnali burčák, nebo jen tak poseděli a
poslechli písničky od Kamelií a Michala Šindeláře. Když
jsme pak kolem 18té hodiny dorazili domů, byli jsme
příjemně unavení a spokojeni.
Děkujeme tímto obci za to, že pro nás zorganizovala
tento moc pěkný výlet.
Spokojení účastníci zájezdu.
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Konec léta 2015
Sluníčko jakoby vědělo, že musí odevzdat svoji vládu, a tak ještě naposledy zabralo z plných plic, aby
zahřálo všechny děti i dospělé, kteří se přišli rozloučit s létem. Akce proběhla 19. září. Jako již tradičně
byly pro děti připraveny soutěže o drobné sladkosti,
ale také tvořivé dílničky, kde si mohly vyrobit
nějakou drobnost nebo navléknout korálky. Akce
byla zpestřena prodejem palačinek od vyhlášeného
mistra kuchaře Richarda Roudného a jeho ženy
Bětulinky. Dále to byly párky v rohlíku, které nás tak
lákaly. A na své si přišly i mlsné jazýčky dospělých,
protože Láďa opět griloval játra a krkovici a byl tu i
guláš. Myslím, že akce děti potěšila. Kromě
vzrušujících zážitků ze soutěží si odnesly i drobné
dárečky. Já děkuji mnohokrát OBCI ČERNOUSY,
HASIČŮM VES a VŠEM, kteří nás podpořili a svůj čas věnovali dětem. Moc mě potěšilo, že pomoc nám
tentokrát nabídli i lidé z okolních obcí, dokonce i z Liberce. Spokojenost a šťastný úsměv našich dětí
za to určitě stály.
Za všechny DOBRÉ LIDI OBCE ČERNOUSY
úča
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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.
Moučník – jablková kolečka
4 ks. velkých jablek, 500ml bílého jogurtu, med, směs ořechů (nebo dle chuti), moučkový cukr,
čokoládu a tuk na smažení.
Těstíčko: 1 vejce, hl. mouku, skořicový cukr, dle potřeby mléko (bílé víno či pivo) kdo má co
rád.
Postup: Vejce, cukr a mléko, pivo či víno spolu rošleháme a přidáme hl. mouku. Řádně
našleháme do konzistence těstíčka pro obalování (každý asi zná sám).
Jablka zbavíme jadřinců a nakrájíme na kolečka cca 2 cm široká. Osušíme ubrouskem a
obalíme v těstíčku. Poté dozlatova osmažíme.
Na talíři podáváme 2 ks polité jogurtem, medem, rozdrcenými ořechy, skořicovým cukrem a
nastrouhanou čokoládou,
Báječný dezert pro teplé dny.
Dobrou chuť přeje David Kadeřábek.
Silvestrovský bůček
Místo sexu u potůčku, vezmeme si kilo bůčku. K naší velké radosti, bude lepší bez kosti.
Bůček hezky vezmeme, do hrnce s ním mrskneme. Na cizí řeči nedáme a tohle vše tam
přidáme. Lžičku soli, celý česnek a pět bobkáčů, aby se nesmek. Pět kuliček pepře, ať se
v hrnci vzepře. A ať to rychle „utěká“, vaříme ho do měkka.
Otřeme si páru z brejlí, propíchnem mu zadek špejlí. Proč? Tak lehce zjistíme, když ten bůček
vaříme, že je měkký celičký a vyndáme ho z vodičky.
Jsou i mezi námi tací, co chtěj stihnout více prací. Zapnem třeba s prádlem pračku a
připravíme tuto sračku. Sůl a hodně česneku, rozlisujem bez spěchu. Pak si z láhve zavdáme
a další věci přidáme. Pepře lžičku kávovou a též kari mleté, lžičku sladké papriky, ať se to
neplete. Grilovací kořeníčko, taky jednu lžičku, tabasco a nebo chilli, jen na nože špičku.
A už je to milí tady, vše zhňácáme dohromady. Na blbé řeči kašleme a bůček tím potřeme.
Své úsilí panákem oslavime a celý bůček zabalíme. Do alobalu lidičky a hurá s ním do
chladničky. Už se k ní nebudem vracet, pustíme tam dvěstědvacet.
I kdybychom měli hladem chcípat, bůček musí tři dny hnípat. Tohleto je pravda holá, nikdo
bůčku neodolá. Můžeš pít a nebo chlastat, pokaždé si budeš mlaskat.
Dobrou chuť přeje redakce Zpravodaje.

Pozvánka na seminář pro žadatele programu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji
Seminář je určen:
Obsah semináře:

fyzickým osobám, kteří chtějí měnit kotel na tuhá paliva a budou žádat
o dotaci z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
postup vyplnění žádosti, povinné přílohy, harmonogram čerpání
finančních prostředků, způsobilé výdaje, smlouva, práva a povinnosti
žadatele, diskuze, …

Konání semináře:
Frýdlant

14.12.2015

Osobní konzultace:
Kontaktní informace:

Zpravodaj Obce Černousy

15:00 - 18:00

Radnice, nám. T. G. Masaryka 37, zasedací místnost, 1.
patro, dveře č. 21, (prezentace + dotazy)

po předchozím objednání na Krajském úřadu Libereckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení řízení grantových schémat
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653, kotliky@kraj-lbc.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Ves
V sobotu 5. září pořádal náš sbor již čtvrtý ročník hasičské soutěže, Memoriál Františka
Pulce. Na louce u hasičárny ve Vsi jsme vyměřili cvičiště, postavili stan a zajistili vše
potřebné. Ráno po deváté hodině se začali sjíždět soutěžící sbory z okrsku Višňová.
Postupně dorazili Předlánce, Pertoltice, Habartice, Višňová a spolu s našimi sestavili
dvacet soutěžních družstev. Soutěž zahájil v deset hodin starosta obce pan Miroslav Richter a první
na „plac“ šli prckové přípravky Předlánců a Habartic. Následovali mladší žáci, starší žáci, ženy, muži a
soutěž vyvrcholila soubojem staré gardy. Kolem patnácté
hodiny se vyhlašovaly výsledky, předaly ceny a soutěž byla
ukončená. A jak to pro nás dopadlo? Starší žáci – 1. místo,
ženy – 1. místo, muži – 1. místo a stará garda – 3. místo.
Když k těmto krásným výsledkům přičteme početnou

diváckou kulisu, příjemnou hudbu
Míry Křoviny a celkem slušné
počasí, můžeme říci, že to byla
velice zdařilá soutěž.
Děkujeme tímto všem soutěžícím, fanouškům a především všem, kteří se na organizaci memoriálu
podíleli a odvedli kus poctivé práce.
Týden po naší domácí soutěži se ženské a mužské družstva zúčastnila okrskové soutěže, kterou letos
pořádali Předlánce. Muži jeli obhájit putovní pohár, který měli ve svém držení již čtyři ročníky. Toto se
jim však nepodařilo, i když dosáhli při útoku z agregátu nejlepší čas. Rozhodčí jim totiž přičetl 20
trestných vteřin za neúplně rozvinuté hadice a tím se propadli až na čtvrté místo. V další disciplíně,
požárním sportu však zvítězili, a postoupili tak do jarního okresního kola. Ženské družstvo se umístilo
na krásném druhém místě.
Výbor SDH Ves

Poděkování
Výbor a členové SDH – Ves tímto vyjadřují poděkování vedení obce Černousy v čele se starostou
panem Miroslavem Richterem, a celému zastupitelstvu za stálou pozornost a pomoc, kterou věnují
našemu SDH.
Jako jeden z posledních příkladů starostlivosti uvádím nákup kompletního vybavení naší zásahové
jednotky, kterou nám přítomným tato předala.
Všichni jsme byli opravdu nadšení, a přejeme si, aby tato (i ostatní) výstroj dlouho a spolehlivě našim
chlapcům sloužila při jejich odpovědné a nezastupitelné práci.
Ještě jednou za SDH díky, jednatel Deschmann Alois.

Myslivecký spolek Andělka - Ves
Letos se nám opět podařilo odchovat bažanty, kteří
budou vypuštěni do přírody. Plánujeme jeden hon
na bažanta. Zvěřina bude použita na poslední leč.
Všem, kteří se podíleli na přípravách chci touto
cestou poděkovat.
Hospodář MS Rudolf Štrbák
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Správná odpověď z minulého kvízu: Dva malí bráškové na fotce jsou Miroslav a Martin
Richterovi. (Fotku nám zapůjčila paní Alžběta Roudná – děkujeme).
Do uzávěrky tohoto vydání bylo doručeno mnoho správných odpovědí,
z kterých byl vylosován výherce a tím se stává parta zaměstnanců VPP
pod vedením pana Milana Šemberka, blahopřejeme. Poukázku na nákup
zboží v hodnotě 200,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím paní Věry
Vokurkové si můžou vyzvednout na OÚ.

Otázka dnešního kvízu:
Kdo je to blonďaté děvčátko na fotce z roku 1978 ?
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.
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Něco z historie
V sekci historie Vám přinášíme další výpis z publikace Petra Freiwilliga „Technické stavby
Frýdlantska“.
Dopravní stavby a objekty.
I na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích nalezneme pozoruhodné mostní stavby, mnohdy
značného stáří. Výjimečný soubor představují tři mosty na silnici z Černous do Vsi, na samé státní
hranici. Všechny zachycuje již jako nespalné nejen císařský otisk stabilního katastru z roku 1843, ale
jsou také zakreslené v I. vojenském (josefském) mapování z let 1780 – 1783. Největší z nich
překlenuje jedním obloukem Smědou. Délka přemostění je 7,10 m, volná šířka pak 3.60 m. Výška
mostu na terénem činí 3,30 m. Most vyzděný z lomového kamene má kamenné parapetní zdi kryté
ostře pálenými cihlami. Na klenáku se nachází vročení 1732, které však nepůsobí příliš autenticky.
Přesto podle charakteru mostu a datování dalších dvou lze jeho postavení předpokládat někdy kolem
roku 1730. V roce 1996 prošel rekonstrukcí s vložením rubové železobetonové desky včetně přezdění
a přespárování.
Směrem k Černousům se nacházejí zbylé dva mosty datované v mostních listinách do roku 1730.
Delší most přes vodoteč o délce přemostění 13,04 m má dva segmentové oblouky o vzepětí 1,50 m a
1,80 m. Klenby, opěry a pilíř jsou z kamenného zdiva. Menší inundační propustek tvoří jeden
segmentový oblouk. Římsy obou mostů jsou již železobetonové.
Nedaleko těchto mostů se nachází poslední dlážděná silnice ve volné krajině na Frýdlantsku.
Nedlouhý úsek mezi pastvinami na silnici z Černous do Boleslavi tvoří čedičové kostky pečlivě
kladené v kroužkové skladbě.
Na železniční trati č. 037 se nacházejí tři velké ocelové mosty, všechny v úseku z Frýdlantu do
Černous. Kvůli navyšování mezinárodní nákladní frekvence s Polskem a z toho vyplývajícího růstu
zátěže a nápravových tlaků proběhla v šedesátých letech 20. století výměna nosných konstrukcí
všech mostů na této trati. Zajímavé je, že každou z konstrukcí vyrobili v jiné ze zemí východního
bloku. Naposledy na našem území přetne meandrující Smědou most jižně od Černous nedaleko
rybníku Dubák. Most s dolní mostovkou tvoří dvě plnostěnná přímopásová pole o celkové délce 78,65
m. První pole překonává inundační pásmo, druhé pak vodní tok ve výšce 4,90m nad hladinou. Opěry
a pilíř v místě spojení polí jsou opět původní z kamenných kvádrů, v roce 1966 spolu s výměnou
nosné konstrukce nadezděné a osazené novými úložnými lavicemi. Důvod k výměně původní
příhradové konstrukce spočíval nejen v malé nosnosti, ale také v malé výšce nad hladinou často se
rozvodňující řeky, která již při padesátileté vodě zasahovala do dolního pasu. Nosnou konstrukci
dodala jugoslávská mostárna Duro Dakovič ze Slavonského Brodu (dnešní Chorvatsko).

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM „Pozor na občanky a pasy!“
Městský úřad Frýdlant upozorňuje občany nejen ve Frýdlantském výběžku na to, že od 10. prosince
2015 do konce r. 2015 bude celostátní odstávka systému příjmu žádostí a vydávání dokladů s
biometrickými prvky (občanské průkazy a cestovní doklady). Úřednice budou moci v této době vyrobit
pouze tzv. rychlopas.
Kdo tedy potřebuje do konce roku 2015 nebo v lednu 2016 nový občanský průkaz nebo cestovní pas,
musí si o něj zažádat nejpozději ve středu 11. listopadu 2015! Jen tak bude mít jistotu, že bude mít
platný doklad včas.
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