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Obce Černousy
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
Zdravím všechny spoluobčany,
po krátké prázdninové odmlce tu mám pro Vás několik informací o dění v obci.
Určitě jste zaznamenali, že bude až do 27.11.2015 probíhat výluka na železniční
trati. Se začátkem školního roku se tato změna týká hlavně žáků dojíždějících do
Višňové a potom dále do Frýdlantu a Liberce. Jízdní řády jsou k nahlédnutí na
všech vývěskách OÚ, webu obce, obchodě u paní Vokurkové. Dalším dopravním
omezením bude oprava propustku u pana Sameše, která začne během prvního
týdne v měsíci září. Se zhotovitelem jsem v kontaktu, pokud byste měli jakýkoliv
dotaz, obraťte se prosím na mně. Objížďka bude řešena v místě položením panelů
vedle propustku a provoz bude řízen semaforem. Další akce, které nás ještě čekají,
jsou oprava hřbitovní zdi ve Vsi a oprava komunikace v Černousích od točny autobusu k opravenému
areálu bývalého zámečku. Přesný termín ještě nevím, se zhotoviteli jsem v jednání. Další informace
se týká protipovodňových opatření a odvedení povrchových vod ve Vsi.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 2.9.2015 od 18:00 hod. bude představen koncept projektové
dokumentace vybraných opatření ID11 a ID12 na území obce. Proto bych byl rád, kdyby na zasedání
přišlo co nejvíce lidí a spolu se nám podařilo najít vhodné řešení.
Letošní prázdniny a léto se opravdu vydařilo, horší už to bylo s pitnou vodou. Problémy s vyschlou
studnou trápily hlavně obyvatele Polních Domků. Chci poděkovat našim hasičům za ochotu a pomoc
při dodávkách vody těmto obyvatelům. Děkuju za prostor pro článek.
Přeju hezký den.
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání

V září slaví své narozeniny 21 našich občanů a občánků a v říjnu jich oslaví své
narození 35. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v září slaví paní a slečny: Gisela Poštová, Brigita Ištóková, Helena
Šemberková, Zdena Konkusová, Lenka Jelínková, Jana Tůmová, Štěpánka Henlová,
Bianca Seppová, Kristýna Davídková a Tamara Henlová.
Pánové a chlapci: Vladimír Davídek, Zdeněk Štrbák, Milan Šemberk, Vítězslav Kučera, Milan
Hanzl, Bogdan Motruk, Michal Feri, Vladimír Roudný, Josef Diviš, Radek Coufal a Vojtěch
Pěch.
V říjnu budou slavit dámy: Marcela Machalová, Jiřina Berkyová, Blanka Švadlenková, Helena
Čemová, Milada Cveklová, Miloslava Šimpachová, Dana Vološinová, Lenka Richterová, Lucie
Pěchová, Lenka Kolková, Markéta Konkusová, Veronika Eibichová, Kristýna Šlapáková, Nikol
Feriová, Tereza Ferencová a Sofie Šlapáková.
Pánové: Josef Jelínek, Václav Brož, Jiří Žežulka, František Vnouček, Silvestr Sedláček,
Ladislav Konkus, Jiří Horák, Ladislav Kolka, Pavel Vokatý, Ivan Vološin, Dušan Konkus, Martin
Dunda, Marek Stránský, Jan Lukáš Podstavek, Jakub Soukup, Matěj Novotný, Jan Konkus,
Lukáš Maxa a Jan Fako.
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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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 10. října 2015
Svozové místo:
od:
do:
Boleslav – křižovatka u mostu …………08:00 ….. 08:15
Ves – hospoda ………………………… 08:20 ….. 08:35
Obecní úřad …………………………… 08:40 ….. 08:55
Černousy – hospoda …………………...09:00 …... 09:15

Upozorňujeme, že tímto
svozem se zajišťuje pouze
odvoz odpadu uvedeného
v letáku zveřejněném na
vývěskách!!!

Z informačního
portálu
„freedlantsko.eu“
LIBERECKO –
Frýdlantským
policistům se podařilo
dopadnout mladé
sprejery, kteří poničili
během měsíce
května tohoto roku
několik objektů v obci
Černousy a
Habartice.
Na
konci
května
tohoto roku bojovali
občané
obce
Habartic a Černous s
výtvory
vandalů.
Během tří dnů stačili
poškodit hned několik objektů. Své výtvarné umění vyjádřili pomocí barev tak, že sprejem
nastříkali různé nápisy na fasádu jedné z garáží v obci Černousy. Zde poškodili stejným způsobem i
odpadkový koš. Dále v obci Habartice znehodnotili tímto způsobem hřbitovní zeď a zeď skladu na
dětském hřišti. Bez povšimnutí nenechali ani reléový domek přejezdového zabezpečovacího zařízení
u železnice a fasádu čerpací stanice v Černousích. Před železničním přejezdem do obce Ves v
části obce Černous posprejovali dopravní návěstní desku a základy mostu do obce Boleslav.
Svým jednáním skupinka sprejerů napáchala škody za více jak 15 tisíc korun, ale škoda by byla
podstatně mnohonásobně vyšší v případě, že by se všechny poškozené instituce připojili k trestnímu
řízení s nárokem na náhradu škody.
Frýdlantští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu
poškození cizí věci a v daných obcích prováděli místní šetření. Na základě zjištěných poznatků se jim
podařilo nakonec mladé sprejery dopadnout. Ačkoli na začátku šetření byla jedna z verzí, že pachateli
mohou být i občané z Polska, o to více byli policisté velmi překvapeni, že pachateli byly místní děti ve
věku mezi 10 až 12 roky.
S ohledem na věk pachatelů policisté případ odložili z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání a
případem se nyní bude zabývat soud pro mládež. Ten může děti mladší 15 let potrestat uložením –
výchovné
povinnosti,
výchovným
omezením,
napomenutím
s výstrahou,
zařazením
do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku
výchovné péče, dohledem probačního úředníka, ochrannou výchovou nebo ochranným léčením.
20.8.2015
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí
Zdroj: Policie ČR

Letní kino

O prázdninách jsme mohli i u nás v Černousích vyrazit do letního
kina. Starosta pozval do naší obce „potulného šiřitele kultury“
Pavla Čadíka se svým kinematografem, který nám večer 30.
července u hasičárny ve Vsi promítl film Okresní přebor. Pobavit
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do kina se přišlo více než padesát lidí a bavili se nejenom pěknou filmovou komedií, ale také díky
Pavlovi Čadíkovi, ve kterém se jeho veselá hanácká krev nezapřela. O příjemné občerstvení se
postaral majitel Hospody pod Lípou a tak si každý v přicházejícím nočním chladu mohl pochutnat na
grilovaném masu, klobásce a nebo si dát i něco ostřejšího na zahřátí.

------------------------------------------------------------------------------Letní promítání

22. srpna jsme na terase hospody Pod Lípou ve Vsi
vyzkoušeli nový projektor, zakoupený pro potřebu obce na
prezentaci fotek a různých dokumentů. Po setmění jsme si
promítli několik fotek z místní historie, povodní a různých
kulturních akcí pořádaných obcí, hasiči a myslivci.
Promítané fotky jsme společně okomentovali, dali si něco
k pití, případně i k jídlu a prožili tak příjemný letní večer.
Podobnou akci bychom v budoucnu rádi zopakovali ale
musíme nejdříve nashromáždit nějaké další fotky. Proto si Vás dovolujeme tímto požádat o jejich
zapůjčení, máte-li doma nějaké k dispozici. Vaše fotky si okopírujeme a v pořádku Vám je zase
vrátíme.

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.
Steaky pro chlapáky (vhodné jako vyprošťovák ☺ )
4 ks krkovičky, 300 ml pomerančového džusu, 6 lžic medu, 2 lžíce sladké chili omáčky, 1 lžička
olivového oleje, 50 g strouhaného zázvoru, 2 lžíce hladké mouky (nebo solamylu), sůl, 2 lžíce
sojové omáčky, 4 stroužky česneku.
Postup:
Krkovičku proklepeme rukou a obalíme v hl. mouce či solamylu. Poté zprudka orestujeme
z obou stran cca 2 min na každé straně. Mezi tím si připravíme do pekáčku marinádu, kde
smícháme pomerančový džus, sojovou om., česnek, med, chili om., olej a zázvor. Vše
důkladně zamícháme a necháme 20 min. stát. Poté vložíme již orestované steaky, řádně
promícháme s marinádou a v předehřáté troubě pečeme na 190 ° C cca 45 minut.
Podáváme s rýží, čínskými nudlemi či bramborovou kaší.
Dobrou chuť Vám přeje David Kadeřábek.

Zelné závitky s hlívou ústřičnou
8 listů zelí, 10 dkg špeku, 20 dkg hlívy, 1 větší cibule, 15 dkg rýže, 10 dkg másla, 1 dcl
šlehačky, sůl a pepř dle chuti.
Rýži uvaříme, cibuli nakrájíme na kostičky a osmažíme na slanině, která je také nakrájená na
kostičky, přidáme hlívu na drobno, podusíme, poté přidáme rýži a promícháme. Listy zelí
povaříme do změknutí, osolíme a necháme schladnout.
Do každého listu přidáme náplň z hlívy a zabalíme, naskládáme do pekáče, nakrájíme navrch
máslo a zalijeme smetanou, trochu podlijeme a zapečeme.
Recept od Stanislavy Horákové.
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Sbor dobrovolných hasičů Ves
Pětileté výročí ničivých povodní si v sobotu 8. srpna 2015
připomněli zástupci obcí, měst, záchranných složek, dobrovolníků i
široká veřejnost v Heřmanicích. Společně se sešli na akci
„Heřmanice v proměnách času aneb jak města a obce povstaly z
bahna“.
Během odpoledne prošel vesnicí průvod zástupců vyplavených obcí a
hasičských sborů s prapory a vlajkami, ve kterém nechyběla ani vlajka obce
Černousy, za kterou se zúčastnil místostarosta. Za doprovodu hudby došel
průvod až na místo, kde byl odhalen pomník oběti povodně v Heřmanicích.
Poté se průvod přesunul do areálu slavností, na prostranství za hasičskou
zbrojnici, kde předal hejtman Libereckého kraje Martin Půta zástupcům
dobrovolných hasičů postižených obcí (včetně SDH Ves) pamětní stuhy.
Během odpoledne hrála všem k poslechu frýdlantská Valdštejnka, k vidění
byly i výstavy „Voda blízko nás“ a „Heřmanice v proměnách času“.
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Správná odpověď z minulého kvízu: Usměvavý „hippísák“ na fotce
z roku 1973 je pan Richard Roudný. (Fotku nám sám zapůjčil –
děkujeme).
Do uzávěrky tohoto vydání nebyla doručena žádná správná odpověď a
proto se 100,- Kč posouvá do příštího kola, kdy bude vylosovaný
výherce odměněn poukázkou na nákup zboží v hodnotě 200,- Kč.

Otázka dnešního kvízu:

Kdo jsou ti dva malí bráškové 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
200,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím paní Věry Vokurkové v Černousích.

Něco z historie
V sekci historie Vám dnes přinášíme výpis z publikace Petra Freiwilliga „Technické stavby
Frýdlantska“.
Vývoj cihlářství na našem území ve 20. Století.
Velká část malých cihelen zanikla po I. světové válce a zejména během hospodářské krize ve
třicátých letech 20. Století. V roce 1910 vyrábělo v Československu celkem 4 040 cihelen. V roce
1934 zůstalo v celém Československu v provozu pouze 1 314 cihelen. Na Frýdlantsku je k roku 1935
uváděno již jen 7 provozoven. Po roce 1945 proces zániku malých cihelen pokračoval a ve většině již
neefektivních provozů výroba skončila. Nastává období koncentrace výroby do modernizovaných
velkých závodů. V roce 1946 jsou na okrese Frýdlant v provozu již jen dvě cihelny a o čtyři roky
později pouze cihelna v Arnolticích, součást n.p. Severočeské stavebniny.
Opuštěné cihelny podlehly zpravidla rychlé likvidaci, často byly rozebrány na stavební materiál. Dnes
po většině cihelen na Frýdlantsku zůstala pouze zatopená hliniště, jámy a valy porostlé vodomilnou
vegetací, případně zbytky základového zdiva staveb, patky pilířů sušáren a hromady výrobků a
zmetků překryté půdním pokryvem. Výjimkou je cihelna v Arnolticích, kde dosud několik objektů stojí,
obytný dům se zbouranou žárovou pecí čp. 629 v Údolí a obytné domy čp. 114 a 115 ve Višňové.
Zpravodaj Obce Černousy

5

Připomínkou jsou i topografické názvy (rybníky Tongrund, Hliňák, samota Cihelny v Hajništi).
Jedna z nejstarších vrchnostenských cihelen stála u silnice ze Vsi do Andělky u můstku přes
Andělský potok. Plán z roku 1817 zachycuje jednoduchou žárovou obestavěnou pec se dvěma
topnými kanály a dvě pilířové sušárny. Císařský otisk stabilního katastru z roku 1843 zobrazuje tři
zděné a jednu dřevěnou stavbu, což přesně odpovídá nedatovaným plánům velkostatku. Na ní je
zakreslena obytná budova s pecí, stáje a dvě sušárny.
Menší celodřevěnou sušárnu v roce 1923 rozebrali a přemístili do Višňové. Cihelna ve Vsi tak ukončila
provoz pravděpodobně počátkem dvacátých let 20. Století. Výslovně jako zrušenou cihelnu čp. 42 ji
v roce 1925 správa velkostatku pronajala na tři roky Josefu Eckhardtovi, který ji měl v nájmu už od
roku 1922. Jméno Eckhardt se v souvislosti s veskou cihelnou vyskytuje již v letech 1871, 1898 a
dokonce v roce 1855 (Carl Eckhardt), kdy úředníci velkostatku sepsali inventář cihelny. V něm je
uvedena světnice, kravín, půda, sklep, kůlna, předpecí, stará a nová pec, komora, sklad uhlí a dvě
sušárny. Z toho vyplývá, že nová pec zachycená na nedatovaných plánech stála již před rokem 1855
a stará, v témže roce ještě existující pec, je pecí nakreslenou na plánu z roku 1817. Celá podélná
stavba tak vznikla rozšiřováním staré žárové pece. V roce 1922 byl v souvislosti s pronájmem pořízen
zákres do katastrální mapy, zachycující čtyři budovy (stáj, zděnou sušárnu, obytný díl se stájí a kůlnou
a samostatnou pec).
Dnes jsou v terénu kromě charakteristických tůní svědčících o nepropustném podloží relikty
kamenného zdiva stáje se zachovaným cihelným zaklenutím sklepa a také malá část kamenného
obvodového zdiva obytného domu.
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