Leden / 2022

Obce Černousy

http://cernousy.cz
https://www.facebook.com/Obec-Černousy
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,
do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví a dobrou náladu. Čeká nás další rok, ve
kterém budeme řešit běžný chod obce a budeme se snažit udělat i něco navíc, aby se nám
tu spolu žilo dobře.
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání

V lednu slaví své narozeniny 33 našich občanů a občánků a v únoru jich oslaví své narození 23.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v lednu slaví paní a slečny: Vlasta Barabančíková, Jitka Novotná, Jaroslava
Bednářová, Irena Krúpová, Janka Borghuisová, Yelyzaveta Popovych, Soňa Horáková, Vlasta
Barabančíková ml., Ilona Schernsteinová, Michaela Fulínová, Jitka Jonášová, Eliška
Štrauchová, Magdaléna Vránová, Marie Šemberková, Jana Roušarová a Veronika Lízancová.
Pánové a chlapci: Jaroslav Koráb, Pavel Horák, Zbyněk Vlk, Zdeněk Konkus, Jiří Gürlich, Tibor
Danyi, Otakar Strnad, Jiří Žežulka, František Šikola, Miroslav Richter, Karel Ištok ml., Matěj Navrátil, Ondřej
Šikola, Jan Zikmund, Václav Vrána, Kryštof Holštajn a Pavel Chocholoušek.
V únoru budou slavit dámy: Alžběta Roudná, Wladyslawa Čižmárová, Vladimíra Konkusová, Jiřina Koktová,
Ivana Jelínková, Božena Tretiníková, Ivana Aronová, Mária Davidová, Anna Patočková, Valentýna Tůmová a
Veronika Konkusová.
Pánové: Jaroslav Bradáč, Alois Deschmann, Milan Zaunar st., Richard Roudný, Petr Coufal, Josef
Schernstein, Ladislav Konkus, Martin Pudil, Tomáš Jarka, Jan Barabančík, Martin Slípka a Boris Danyi.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat své nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)
Zpravodaj Obce Černousy
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Obecní zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva obce č. 5 / 2021 svolal starosta Miroslav Richter dne 24. listopadu do zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelů se sešlo 7 (2 se omluvili) a zúčastnil se i jeden host z řad veřejnosti. Zastupitelé schválili: podání
žádosti o dotaci na MMR na opravu části místní komunikace č. 1 Černousy – Andělka, také vyčlenění
vlastních finančních prostředků na předfinancování akce a návazně na zajištění podílu na spolufinancování,
plán inventur na rok 2021, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za svoz komunálního odpadu a
další.
Poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 č. 6 se konalo dne 20. prosince, tentokrát v areálu
Zámeckého dvora a zúčastnilo se ho 7 zastupitelů (2 byli omluveni) a 5 hostů. Zastupitelstvo schválilo
provozní řád víceúčelového sportoviště, vyrovnaný rozpočet na rok 2022 a jiné.
Usnesení z obou zasedání byly řádně vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce
http://cernousy.cz.
Tímto bychom chtěli poděkovat provozovatelům Zámeckého dvora za skvělé občerstvení a příjemné prostředí.

Ordinace praktického lékaře

Od 3.1.2022 ukončuje MUDr. Viera Holečková provoz v ordinacích Habartice a Arnoltice. Ordinace bude
trvale na adrese Višňová 190 .
ArČeVi s.r.o. - adresa: Višňová 190 – tel.: 482348083 - mob.: 606600716

Ordinační hodiny

pondělí:
13,00-18,00
úterý:
7,30-15,00
středa:
7,30-15,00
odběry: úterý-pátek: 7,30-8,00
čtvrtek:
7,30-15,00
pátek:
7,30-12,00
v úterý 8,00-11,00budou přednostně obslouženi pacienti z Habartic
ve čtvrtek 8,00-11,00 pacienti z Arnoltic.
Objednávkový systém: telefonicky resp. sms
Neobjednané pacienty ošetřujeme v pondělí, středu a pátek od 8,00 do 10,00
Jízdní řády
Dne 12. prosince 2021 začaly platit nové jízdní řády vlakové i autobusové veřejné dopravy. Co se týká linek, které
zajíždějí do naší obce jsou v jízdních řádech jen minimální změny oproti loňskému. Jízdní řády linek
vlakové a autobusové dopravy, které zajíždějí do naší obce, přikládáme jako přílohu tohoto
zpravodaje, můžete je také najít na stránkách obce http://cernousy.cz

Co se nám nelíbí
„Jak u blbejch na dvorku“. To vždycky říkával můj táta když nám opakovaně něco vysvětloval a my jsme to stejně
pořád dělali špatně. Něco takového by se dalo říci o sběru nebezpečného odpadu v naší obci. Na vývěskách, na
stránkách obce, na facebooku a ve Zpravodaji jsou veškeré pokyny ke svozu a přesto se najde někdo, kdo na
svozové místo nebezpečného odpadu naveze starý nábytek, kanape a autosedačky (které navíc nepatří ani do
objemného odpadu). Že by se ještě v dnešní době našel někdo, kdo neumí číst? A nebo je to někdo, kdo je úplně …?
Tak tedy ještě jednou pro ty ze „dvorku“:
Nebezpečný odpad – sem patří elektrospotřebiče, akumulátory,
pneumatiky, oleje, zbytky barev ….. Svozové místa jsou v naší obci:
Černousy – hospoda, Černousy – OÚ, Boleslav – u mostu, Ves –
hospoda. Odpad je třeba odvézt na svozové místo v den svozu, případně
v nezbytných důvodech den předem.
Objemový odpad – sem patří starý nábytek, matrace, koberce, podlahové
krytiny ……(nepatří sem autosedačky). Objemný odpad jako skříň nebo
postel je třeba rozbít či rozebrat na desky. Svozové místo je v Černousích
v bývalé pískovně nad panelákem. Odpad je třeba odvézt na svozové
místo pouze v den a v době svozu, kde je převezme náš zaměstnanec.
Upozorňujeme, že navezení odpadu na jiné než určené místo je podle §
66d Zákona o ocích přestupek a za něj lze uložit pokutu až do 500 000,Kč.
Petr Coufal
Zpravodaj Obce Černousy
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Víceúčelové veřejné sportoviště
Koncem listopadu převzal starosta obce od zhotovitele dokončenou stavbu víceúčelového veřejného sportoviště. Toto
hřiště nechala Obec vybudovat v tzv. „lesoparku“ v horních Černousích, nákladem 1 905 000,- Kč, z čehož bylo
1 429 000,- Kč financováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a 476 000,- Kč obcí. Provoz hřiště bude
zahájen v jarních měsících dle vývoje počasí.
Hřiště bude nadále z důvodů ochrany před vandaly trvale uzamčeno, klíče budou k vyzvednutí na určených místech,
které budou před zahájením provozu zveřejněny. Uživatelé hřiště budou povinni se řídit provozním řádem sportoviště,
který bude taktéž zveřejněn. Na webových stránkách obce bude zřízena rezervace, kde si zájemci o využívání hřiště
budou moci „zabukovat“ den a dobu použití. Využívání hřiště bude bezplatné.
Podrobné informace o provozu veřejného víceúčelového sportoviště budou zveřejněny před zahájením provozu.

Správná odpověď z minulého kvízu: Veselé děťátko na fotce z roku 2002 je Antonín Krišák.
(Fotku nám zapůjčila paní Ivana Aronová – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám došla pouze jedna správná odpověď, kterou
nám zaslala paní Jana Roušarová a stává se tak výherkyní poukázky na
nákup v hodnotě 200,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích.
Blahopřejeme!

Otázka dnešního kvízu: Kdo je ten spokojený pán a jeho krásné
dcery na fotce z roku 1969 ?

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 v hodnotě 100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích.

Zpravodaj Obce Černousy
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Černouská Šlápota
Letos jsme již po šesté na Nový rok vyrazili na výšlap do černouské přírody.
Tentokrát se nás po obědě na Nový rok sešlo více jak čtyřicet, před hospodou U
Kaštanu v Černousích. Počasí bylo jako na jaře (12°C) a nálada výborná, takže
jsme hned vyrazili na obvyklou a ověřenou trasu přes Polní Domky. Hned za
rohem u Petra Hory byla první občerstvovací zastávka. Petr s Markétou nám připravil širokou nabídku nápojů a také
velké množství pochoutek. Nostalgické „okénko“ tentokrát vyměnil za bufetovou dodávku, kterou nás doprovázel
celou další cestu a dohlížel na to, aby všichni účastníci řádně dodržovali pitný režim. První občerstvovací zastávku
udělal pro jistotu hned u Olšovečku, kde jsme vyčkali na opozdilce a hned o pár metrů dále jsme neodolali nápojové
nabídce u Hrázkých. Pravidelnou zastávku jsme jako tradičně nevynechali u chalupářů Tomáše a Markéty
Lecnarových v Polních Domcích, kteří nám rozdělali oheň na opékání vuřtů a také nás řádně napojili a nakrmili –
děkujeme! V poklidu jsme pak opět došli do hospody v Černousích, kde nás čekala skvělá držková od Míry Tajbnera a
stejně tak skvělý kaldoun od Petra Hory a také spousta jiných dobrot od ostatních účastníků šlápoty. Zde jsme také
volili vedoucího (průvodce) šlápoty na příští rok, kdy byl opět téměř jednohlasně zvolen osvědčený, zkušený a
spolehlivý vůdce Roman Hanzl.
Byla to velice pěkná procházka, někdo vyvětral zbytkový alkohol po Silvestru, někdo naopak doplnil hladinku. Tak či
onak všichni byli spokojení a dobře naladění. Děkujeme všem, kdo nás podpořili a těšíme se zase za rok, kdy se
určitě opět sejdeme, a „ZASE TO DÁME“!.

Myslivecký spolek Andělka – Ves
Konec roku uzavíráme vždy společnou štěpánskou naháňkou, na kterou zveme přátelé myslivosti a naše kamarády.
Tentokrát jsme slovili tři kusy černé zvěře. Nově jsme vyhlásili soutěž o „Krále honu“, kterým se v 1. ročníku stal Karel
Koubík, náš kamarád ze Žatce.
Naháňku jsme ukončili v hospodě pod Lípou posezením s manželkami a kamarády u dobrého jídla a pití. Tímto bych
chtěl poděkovat za výborné jídlo skvělým kuchařkám Stáně Štrbákové a Věře Dvorské.
Také jsme rozšířili naší členskou základnu, když jsme za členy našeho spolku přijali Věru a Josefa Dvorský.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát v novém roce hodně štěstí, lásky a hlavně hodně zdraví, které v této době
potřebujeme ze všeho nejvíc.
Za MS Andělka – Ves Rudolf Štrbák

Zpravodaj Obce Černousy
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Komu a jak volat v případě mimořádné události

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem mimořádné události, která
ohrožuje náš život, zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek
integrovaného záchranného systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňová čísla volat,
avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je trestné! Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory dalších
občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak a od koho můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost nejvíce týká. Urychlíte
tím vyřízení dané situace:
150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné látky, technická havárie, vyproštění osob atd.
155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující
bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu atd.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky integrovaného záchranného systému. Při
závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více složek, pro cizince možnost hovořit i běžnými
světovými jazyky.
Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:
CO se stalo, popis události (např. požár v bytě, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek),
KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo popisu místa události, všímejte si orientačních
bodů v okolí (např. obchodní dům a okolí popište),
KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).
Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (potřebuje např. upřesnit informace o Vámi
nahlášené mimořádné události).
Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Něco z historie

Pověsti
O vzniku Frýdlantu

Na nynějším zámeckém vrchu ve Frýdlantu se před více než devíti staletími nacházela vysoká strážní věž, jíž se
říkalo Indica. Sloužila jako ukazatel cesty poutníkům procházejícím zdejší krajinou, nazývanou Záhvozd, která byla
porostlá hustými, jen s obtížemi prostupnými pralesy. V noci se na věži pálily ohně, aby byla vidět i za tmy, a nikdo
nesešel z cesty. Věž také poskytovala útočiště, když někdo z poutníků potřeboval nocleh, jídlo nebo pití.
Věž obsluhoval strážný, který za svou práci dostával nepříliš vysoký příjem, k tomu ještě přilepšoval své rodině lovem
v okolních lesích plné zvěře. Uživit všechny děti nebylo jednoduché, vždyť strážný měl sedm synů. Ještě těžší chvíle
nastaly, když chlapci dospěli a otec je chtěl dobře zabezpečit. Požádal tehdy svého pána o sedm lánů kolem říčky
Smědé, protékající pod strážnou věží. Pán mu vyhověl, a tak mohl každý ze synů dostat po lánu.
Mladíci byli po otci pracovití, a pozemky začaly pod jejich rukama rychle vzkvétat. Nejprve na nich vymýtili prales, pak
zorali panenskou zem, na níž každý z nich brzy obdělával kus pole, a na břehu řeky si postavili domy. Tak se stali
prvními obyvateli malé osady, která se zrodila z naprosté divočiny.
Osada však měla mít nějaké jméno. Tehdy bylo běžné, že se vesnice pojmenovávaly podle svých zakladatelů, ale co
dělat, když jich bylo sedm? Každý z bratrů chtěl svoje jméno zvětšit, ale podle jakého hlediska se mělo rozhodnout?
Jeden zdůrazňoval svůj věk, jiný nejvíce vynaloženou práci, třetí měl jako důvod polohu svého domu, ale přestože
jejich dohadování nebralo konce, na ničem se nedohodli. Nakonec požádali o rozsouzení otce a ten pronesl moudrá
slova: „Vaše osada by neměla nést jméno jednoho nebo druhého, to by bylo příliš obyčejné. Ať se jmenuje podle toho,
co jí činí naprosto výjimečnou a ojedinělou, a to je svornost a soulad. A proto chci z moci úřadu soudce, jímž jste mě
jmenovali, aby se zdejší místo jmenovalo Friedland – země míru“. A tak se stalo a důležitým základem budoucího
kvetoucího města bylo po mnoho staletí oněch sedm lánů sedmi synů strážného na věži Indica.
Podle jiného vyprávění vznikla ve 13. století na úpatí budoucího zámeckého vrchu uprostřed hustého pralesa malá
osada, jež dlouho neměla žádné jméno. Do zdejší lesní samoty uprchl jakýsi saský princ, protože se proti vůli svého
otce oženil s prostou dívkou. Tady oba mladí manželé nalezli mír, po kterém toužili. Teprve po mnoha letech, když
otec zestárl a jeho hněv se utišil, se princ se svou ženou směl vrátit domů. Ale ještě před odchodem tento malý kus
země, kde pobýval tak dlouho a šťastně, na věčnou památku pojmenoval „Land des Friedens“ – země míru, z čehož
později vzniklo jméno Friedland, česky Frýdlant.
Vybráno z publikace Pověsti od řeky Smědé. Lidová vyprávění z Frýdlantska a Jizerských hor.
Převyprávěla Eva Koudelková, radou a pomocí mimo jiné přispěl pan Günter Krause

Zpravodaj Obce Černousy
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Obrázky ze starých časů
Vážení čtenáři, v této rubrice Vám otiskujeme obrázky a fotografie z historie naší obce. Pokud máte doma nějakou
fotku z dob minulých, budeme velice rádi, když nám jí zapůjčíte k otisknutí.
Tentokrát Černousy na fotografii z roku 1918.

Zpravodaj Obce Černousy
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