Obce Černousy
Březen / 2022
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,
vypadá to, že už nás zima trápit nebude a vykoukne na nás sluníčko, které nám
alespoň trochu zvedne náladu a dodá nám chuť do práce. Nejbližší zasedání by se mělo
uskutečnit během měsíce března v zasedací místnosti OÚ.
V prosinci 2021 jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na
opravu části komunikace ve Vsi, od křižovatky u Čemů směrem na Andělku po mostek. Čekáme na
vyhodnocení žádosti, které v současné době probíhá. Podařilo se dokončit práce na pozemkových
úpravách v Boleslavi a části Černousy, nové uspořádání pozemků je již zapsáno v Katastru nemovitostí.
V tuto chvíli pracují u obce 2 zaměstnanci na VPP, kteří se starají o údržbu obce. Jak to bude dál
a kolik lidí bude od Úřadu práce k dispozici, zatím nevím, záleží kolik financí na podporu
nezaměstnanosti uvolní nová vláda
Přeji všem pěkné jarní dny a a dobrou náladu.
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání

V březnu slaví své narozeniny 21 našich občanů a občánků a v dubnu jich oslaví své narození 20.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v březnu slaví paní a slečny: Dášenka Hrudková, Věra Brázdová, Krystyna
Gajowniczeková, Dana Javůrková, Eliška Sedláčková, Martina Vojáčková, Tereza Roušarová,
Stela Štrauchová a Natálie Šikolová.
Pánové a chlapci: Josef Švadlenka, Václav Litoš, Martin Kavický, Roman Šlapák, Juraj Berky,
Tomáš Klein, Ladislav Fiala, Jakub Vrána, Patrik Vnouček, Dominik Uzel, Adam Hudec a Filip Slípka.
V dubnu budou slavit dámy: Yevgeniya Černohovzová, Jarmila Žežulková, Zdeňka Vaníčková, Marcela
Bradáčová, Marie Šemberková, Naděžda Chomová, Lenka Konkusová, Blanka Sedláčková, Radka Vránová,
Eliška Veselá a Klára Šikolová.
Pánové: Rudolf Štrbák, Tomáš Buňata, Josef Fulín, Mikuláš Vojáček, Jan Coufal, Petr Burda, Silvestr
Sedláček, Antonín Krišák a Michal Roušar.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat své nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

! Upozornění !

Obecní zastupitelstvo obce Černousy se mimo jiné na svém prosincovém zasedání usneslo vydat Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou se zavádí
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Sazba poplatku činí nově 700,- Kč za kalendářní rok.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
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Ordinace praktického lékaře

Od 3.1.2022 ukončila 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

Blbečci opět v akci

Ve dnech 15.2. - 17.2. 2022 měl zřejmě někdo „dobrý nápad“. Na kopci mezi Boleslaví a Filipovkou, odšrouboval a
povalil na zem 6 sloupů a odsekl si 300 m metrů kabelu, který slouží pro připojení k internetu. Výtěžek z lupu mu
podle technika O2 bude stačit tak na kafe nebo pár piv, tak to se opravdu vyplatí a někomu to zřejmě připadá jako
normální zdroj příjmu.
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Správná odpověď z minulého kvízu: Spokojený pán na fotce z roku 1969 je pan Josef
Tretiník a jeho krásné dcery jsou paní Vědunka Deschmannová a Helena Hanzlová.
(Fotku nám zapůjčil pan Josef Hanzl – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám došlo několik správných odpovědí, z kterých byl vylosován
výherce a tím se stává paní Olina Podstavková. Blahopřejeme! Poukázku na nákup v hodnotě
100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích si může vyzvednout na obecním úřadu.

Otázka dnešního kvízu: Kdo je ten mladý včelař 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.

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji a dosahují milionových zisků
KRAJ - Před jejich praktikami veřejnost důrazně varujeme.
Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich penězům. A
takové praktiky jim vynášejí milionové zisky. Jaký scénář používají? V telefonních seznamech si vyhledají majitelky
pevných telefonních linek se staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria předpokládají vyšší
věk. Ty pak telefonicky kontaktují.
Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí seniorce, že měl její syn nebo vnuk dopravní nehodu, po které byl
hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lékař mu ho
právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on, a
že se při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí ale dá naději na to, že je možné problém urovnat.
Má poslat peníze na mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž svého potomka ochrání před soudním řízením i
ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě téhož
dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo ji volající pošle do města provést jejich bankovní převod.
První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém kraji počátkem loňského srpna a do konce roku jsme jich
zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly nebo
převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli
úspěšní i u zbývajících sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli by si na další 1 380 000 korun.
Z třinácti seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřili a díky tomu jim žádné peníze neposlaly. Jednou
z nich byla 77letá paní Milada z Liberce, po které za pomoc synovi podle výše uvedeného scénáře požadovali
150 000 korun. Ta si informaci o údajné hospitalizaci syna prověřila duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních pěti
případech pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze neměly a nebo neporozuměly instrukcím, jak
je převést na jejich konta.
Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby veškeré telefonické žádosti o peníze rázně odmítli a hovor
ihned ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, zda je jejich syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí s rodinou a
nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit se také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. Důležité je, aby na
základě telefonických žádostí a nebo žádosti neznámých lidí, kteří je budou kontaktovat i osobně, své peníze nikomu
nepředávali a ani neposílali.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje seniory před podvodníky varuje rovněž
prostřednictvím informačních letáků. Proti této trestné činnosti dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium.
por. Bc. Ivana Baláková, tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje
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Mezistátní dohoda ochrání české obyvatele, krajinu a přinese i finanční kompenzace
Premiéři České a Polské republiky podepsali mezivládní dohodu o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v
povrchovém dole Turów. Liberecký kraj požadoval, aby v dohodě bylo zakotveno 9 klíčových principů, které chrání
české obyvatele i dotčené území v příhraničí před negativními vlivy dopadů rozšiřující se těžby. Dohoda přinese kraji
35 milionů eur, které budou určeny na nové zdroje vody, ale i na sledování kvality ovzduší, hluku, poklesu terénu a
výši prašnosti na česko-polské hranici blízko dolu.
„Po roce vyjednávání jsme konečně dospěli k dohodě, ve které je uvedeno všech devět klíčových principů
schválených Radou Libereckého kraje, jenž po polské straně požadujeme,“ uvedl hejtman Půta. „Zřejmě nejdůležitější
z nich je umožnění kontroly činnosti v dole a systematický monitoring všech negativních dopadů spojených s
rozšiřováním těžby. To je něco, co jsme do dnešní doby vůbec neměli a neměli jsme ani možnost s někým na polské
straně případné porušování limitů řešit. České straně se také podařilo vyjednat souhlas s nezávislou kontrolou
mezistátní dohody ze strany Soudního dvora Evropské unie po dobu nejméně pěti let. Liberecký kraj sice původně
požadoval toto období v délce deseti let, ale pět let považuji za největší kompromis, který umožnil, aby dohoda byla
vůbec uzavřena.“
Polská strana se v uzavřené dohodě zavázala k tomu, že na transparentní účet Libereckého kraje „Fond Turów ČRPL“ pošle 35 milionů eur, z toho Polský stát 25 milionů eur a nadace PGE Foundation 10 milionů eur. Vyčíslení
finančních nákladů vychází z podkladů od obcí dotčených úbytky vody a vodárenských společností. „Jsem rád, že se
bude polská společnost PGE přímo podílet na řešení negativních dopadů těžby hnědého uhlí v povrchovém dole,“ řekl
Václav Židek, radní resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. „Tím, že vznikne Fond malých
projektů, můžeme společně v Euroregionu Nisa řešit budoucnost životního prostředí, chránit a zlepšovat podmínky v
krajině, a to nejen v podobě ochrany podzemních vod, ale i v oblasti
péče o krajinu jako celek. Tím nejlépe ochráníme i zdraví našich
obyvatel.“
„Peníze použijeme na konkrétní projekty v nejbližším okolí dolu Turów
na českém území na výstavbu náhradních vodovodů a sítí, ale budou
určeny i na sledování stavu budov, které jsou především nejblíže dolu v
obci Uhelná, Oldřichov na Hranicích,“ uvedl hejtman Půta. „Podmínky
čerpání z Fondu Turów samozřejmě zveřejníme co nejdříve, ale už nyní
mohu říct, že předpokládáme s vícezdrojovým financováním. Nejprve se
musíme sejít s dotčenými obcemi a vodárenskými společnostmi, ale i se
zástupci ministerstva zemědělství,“ doplnil hejtman Půta.
Zdroj: tiskové oddělení Úřadu vlády ČR
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Něco z historie
Sklad sena vyhořel – hasiče zradila technika

Požár v památkově chráněném hospodářském dvoře v Černousích byl v roce 1985 jedním z několika případů řádění
žháře v okolí. Pachatel měl tehdy usnadněnu práci a jeho dílo se mu podařilo dotáhnout do konce. Rozpoutání požáru
umožnily velké nedostatky při zajištění požární prevence, selhala také komunikace při vyhlašování poplachu.
Hasiči přijeli pozdě
Požár propukl v hospodářském dvoře Kruhové stodoly 4. října kolem 17:30 hodin a ohnisku měl ve skladu píce a
slámy. Hospodářské stavení patřilo Státnímu statku Nové Město pod Smrkem. Ve skladu leželo 52 tun sena a 280 tun
slámy. „Oheň byl tehdy obrovský, ve stavu, v jakém se nacházel po našem příjezdu, už nemohla být řeč o tom, že by
se požár podařilo uhasit,“ řekl tehdejší velitel sboru dobrovolných hasičů z Višňové Bohumil Cita. Na místě tehdy
hasilo šest jednotek.
Poplach byl vyhlášen až téměř tři čtvrtě hodiny od vzniku požáru. Velký vliv na rozšíření požáru měly nedostatky
v organizaci zásahu a špatná komunikace. Podle dobové zprávy o zásahu nefungovalo v kritické době telefonické
spojení z jednotlivých stanic v blízkosti požářiště. V obci Višňová se například vůbec nerozhoukala siréna a tamní
jednotka tak vyjela pozdě. Stejně jako některé další sbory – místní hasiči se kvůli nepojízdné technice k požáru vůbec
nedostali.
„Požár se šířil lineárně a velmi rychle. V intervalu až pěti metrů za minutu. Hasiči se soustředili hlavně na záchranu
sousední budovy teletníku,“ uvedl Karel Boháč, mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, v té době
náčelník Okresní požární inspekce požární ochrany.
Hasičům chyběla voda
Kromě technických problémů a nedostatků při dorozumívání znemožňovaly rychlý zásah také davy lidí, které bránily
hasičům v průjezdu. Do příjezdu první jednotky v 18:20 neprováděl nikdo na místě žádné záchranné práce. Bezpečí
hasičů ohrožoval také stále zapnutý elektrický proud. Hořela celá levá část skladu při pohledu ze dvora a požár se šířil
přes požární stěnu na pravou část. Hrozilo, že se plameny rozhoří také na blízkém kravíně, v té době s ustájenými
telaty. „Hasiči neměli dostatek vody – nebližší zdroj byl vypuštěn. V hydrantové síti byl navíc tak malý tlak, že nabylo
možno hasit, proto se hasiči soustředili na ochranu kravína,“ podotkl mluvčí Karel Boháč. Pro vodu museli tehdy hasiči
jezdit k řece Smědá, vzdálené asi dva kilometry od požářiště. Požár se nakonec hasičům podařilo lokalizovat v 19:15
hodin, zcela jej zlikvidovali za další tři a čtvrt hodiny.
Do skladu šel se zápalkami
Příčinou, proč začalo tehdy ve skladu píce hořet, byla otevřená manipulace s ohněm. Ohnisko bylo v místě, kde stál
plošinový vůz naložený slámou. Vyšetřovatel tehdy určil jako nejpravděpodobnější, že sláma chytla od zapálené
papírové pochodně. V době požáru se zde pohyboval tehdy patnáctiletý mladík. „Objekt byl v kritickou dobu volně
přístupný, protože nebyla uzavřena všechna vrata. Požární ochrana byla tehdy velmi špatná – v blízké požární nádrži
nebyla voda, deník měření teplot slámy a sena nebyl veden důsledně,“ doplnil mluvčí Boháč.
Oheň tehdy napáchal škodu za 465 tisíc korun, jen na budově z roku 1750 se škoda vyšplhala na více než 380 tisíc.
Uchráněné hodnoty byly vyčísleny na jeden milion korun. Plocha požáru se rozkládala na 670 metrech čtverečných.

Foto Archiv HZS Libereckého kraje

Zpravodaj Obce Černousy

5

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 dobová pohlednice z Boleslavi.
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