Obce Černousy
Červenec / 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
Dobrý den,
školní rok utekl jako voda a děti se můžou těšit na prázdniny a volný čas. Během
měsíce května a června proběhla zdárně oprava zbylé části komunikace ze Vsi na
Andělku. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám materiálů a práce, je to pro tento rok
poslední větší investice do oprav.
V květnu jsem jednal s Úřadem práce o možných uchazečích a počtech zaměstnanců na VPP.
Nakonec se podařilo získat od 1.6.2022 tři pracovní místa, která budou na dobu do 30.11.2022.
Pro děti nastává čas prázdnin, pro dospělé dovolených, a tak přeji Všem hezké léto.
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání
V červenci slaví své narozeniny 26 našich občanů a občánků a v srpnu jich bude slavit své
narození 18.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v červenci slaví paní a slečny: Alena Korábová, Eva Štrbáková, Bohumíra
Coufalová, Olga Podstavková, Taťana Černohovzová, Vladislava Hrudková, Marie Kučerová, Miloslava
Vnoučková, Lenka Kavická, Veronika Uzlová, Renáta Kadlčíková, Jana Roušarová, Štěpánka Danyiová,
Kateřina Martinů a Sabina Husarová.
Pánové a chlapci: Josef Kokta, Ladislav Zikmund, Slavomír Tajbner, Roman Tůma, Karel Javůrek, Jan Grulo,
Josef Schernstein ml., Petr Sígl, Jan Klein, Daniel Ferenc a Matěj Vrána.
V srpnu budou slavit dámy: Libuše Zaunarová, Jaroslava Vlková, Jolana Dančová, Alena Borysewiczová a
Barbora Hloužková.
Pánové: Zdeněk Pešek, František Ivičič, Vitalij Černohovz, Mikuláš David, Martin Slípka, Miroslav Bouček,
Marek Zikmund, Jaroslav Černohovz, Jan Sedláček, Patrik Miko, Lukáš Davídek, Petr Štrauch a Jaroslav
Šemberk.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat své nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

Obecní zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva obce č. 3 / 2022 svolal starosta Miroslav Richter dne 8. června do zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelé se sešli v plném počtu a zúčastnili se i tři hosté z řad veřejnosti.
Zastupitelé schválili nákup zahradního traktoru, projednali záměr pachtu a prodeje obecních pozemků a další.
Usnesení ze zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce
http://cernousy.cz.
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Ukliďme si svoji obec
V neděli 15. května se nás dopoledne o půl desáté sešlo u obchodu v Černousích i s dětmi něco
přes dvacet. Vyfasovali jsme pytle, rukavice, rozdělili si rajóny a vyrazili sbírat po obci odpadky.
Kolem poledne jsme se na stejném místě opět sešli i s tím, co jsme posbírali. Že toho ale bylo,
sesypali jsme dohromady víc než metrák odpadků. Za odměnu jsme si pak dali malé občerstvení od
Jany Roušarové a od Obce a s dobrým pocitem šli domů trávit zbytek neděle.
Děkujeme všem, kdo se se na této akci podílel, především Janě Roušarové, která ji vymyslela a vše
zorganizovala.

Kácení máje
Kácení máje v Boleslavi, které každoročně pořádají naši hasiči za podpory obce Černousy je bezesporu jednou
z nejoblíbenějších akcí v naší obci. Ani letos 4. června tomu nebylo jinak. Ve 14 hodin spustil Ota Strnad svůj hudební
mix, chlapi z požární jednotky pro tentokrát místo pracovního stejnokroje oblékli zástěry a opékali chutné masíčko,
klobásy, točili pivo, limonádu a rozlévali všemožné podpůrné nápoje. Bába s dědkem, tentokrát v podání Elišky
Sedláčkové a Marka Zikmunda, nás při kácení májky pobavili svojí veselou scénkou, kterou předvedli. Když se jim
májku konečně podařilo skácet, došlo jako každoročně na její dražbu. Tentokrát pěkné bidlo na zahradu získal Láďa
Zikmund, který nabídnul nejvíc a přispěl do hasičské kasičky 1300,- Kč.
S dobrým nápadem letos přišli mladí rodiče z obce a spojili kácení májky s dětským dnem. Připravili pro děti skákací
hrad, houpačky, pískoviště, různé soutěže a za odměnu jim rozdávali různé sladkosti a pitíčka. Děti si to evidentně
užívaly, pěkně se vyřádily a byly velice spokojené.
Děkujeme tímto všem, kdo se podíleli na organizaci této krásné jarní slavnosti a připravili nám tak krásné odpoledne
plné legrace. Také děkujeme panu Martinu Richterovi a jeho pomocníkům za posekání hřiště a navezení všeho
potřebného.
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Správná odpověď z minulého kvízu: Šťastní novomanželé na fotce z roku 1967 jsou Dieter a Jiřina Thielovi.
(Fotku nám zapůjčil pan Pavel Thiel – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám došlo jenom pár správných odpovědí, z kterých byl
vylosován výherce a tím se stává pan Jaroslav Kapras. 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 veselý pán na fotce přibližně z roku 1995?
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.

Poděkování
V červnu ukončil svoji praxi v zubní ordinaci v Černousích MUDr. Jiří Gürlich. Důvodem tohoto
jeho rozhodnutí je dosažení důchodového věku a také zdravotní problémy.
Chceme touto cestou panu doktorovi poděkovat za roky kvalitní a přívětivé zdravotní péče
poskytované našim občanům a přejeme mu do dalších let hodně štěstí, pohody a především
pevného zdraví. Naše velké poděkování také patří jeho milým a starostlivým sestřičkám Lence
Holečkové a Janě Lžíčařové.
Ještě jednou DĚKUJEME !
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Myslivecký spolek Andělka – Ves
Vážení čtenáři, v krátkosti Vás chci informovat o činnosti našeho
mysliveckého spolku.
Africký mor prasat se vyskytuje v sousedním Polsku a Německu
nedaleko našich hranic. Intenzivním odstřelem se snažíme snížit
stavy divokých prasat v našich honitbách. Zatím jsou všechna
vyšetření u slovených kusů negativní. V období od listopadu 2020 do června 2022
bylo uloveno a vyšetřeno v našem pohraničí 14 800 kusů divokých prasat.
V květnu a červnu také probíhal průběžný odstřel srnců.
Na domě, který bude sloužit myslivosti se nám podařilo za pět víkendů nahodit a
vyštukovat všechny vnitřní prostory. Tímto bychom chtěli poděkovat zednické partě
Josefa Hanzla za rychlou a profesionální pomoc.
Za MS Andělka – Ves Rudolf Štrbák

2013

Pamětní lípa

2022

Je to již téměř deset let, co jsme na pomyslné návsi obce (mezi obchodem a
panelákem) zasadili obecní lípu. Lípa je našim národním stromem a
symbolickým stromem Slovanů. Byla prvním stromem, který se vysazoval u
lidských obydlí, chránila, léčila, byla krásná a všestranně užitečná. V ČR je asi
1850 památných lip, což tvoří téměř polovinu ze všech vyhlášených stromů.
Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu, i vlídnému stínu symbolem
ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé duchy a svou
energií zbaví člověka chmurných myšlenek.
Malá lipka se pěkně ujmula, za ty roky viditelně povyrostla a zesílila, letos na
jaře opět rozkvetla a zavoněla v okolí. Je krásně rostlá a je zřejmé, že se jí u nás dobře daří.
Přejme tedy sobě i našim potomkům, obzvláště v dnešních dobách, aby lípa dostála své pověsti a pod její korunou se
u nás v obci žilo vždy v míru a spokojenosti.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Zabezpečení domácnosti před odjezdem na delší dobu



Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a
mrazáku) a zhasněte světla.
 Zavřete všechna okna i dveře.
 Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
 Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly při
silném větru spadnout či odletět a někoho zranit, na
balkonech, terasách a zahradách.
 Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu.
 Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče (pro případ
nehody).
kpt. Mgr. Michaela Stará, odd. ochrany a krizového řízení Krajské ředitelství HZS Libereckého kraje

Zpravodaj Obce Černousy

4

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 ze Vsi z roku 1921.

Něco z historie
Tentokrát něco od sousedů - Juta Višňová.
Dnes nás čeká technická zajímavost obce Višňová - jedná se o dodnes fungující textilní továrnu Juta a.s., výrobní
závod Višňová.
Areál textilní továrny zaujme především svou jednotnou podobou - zejména kombinací červené a žluté lícovky, takový
styl býval typický pro saskou průmyslovou architekturu. Historie podniku na zpracování juty sahá do roku 1910, kdy
čtyři víděňské firmy založily Weigsdorfer Textilwerke, neboli Weigsdorfské textilní závody. Vyráběly se zde tkaniny na
pytle, balíky, ale také třeba přikrývky pro koně. V roce 1921 byl u továrny vybudován zaměstnanecký dům s osmi byty.
Podnik překonal hospodářskou krizi 30. let, během druhé světové války se dokonce výroba zvýšila a počet
zaměstnanců údajně dosáhl čísla 1250! Po válce se tu kromě výroby pytlů a motouzů zpracovávala i vlna. Od
osmdesátých let počet zaměstnanců však klesal, v roce 1990 se stal závod součástí akciové společnosti Juta sídlící
ve Dvoře Královém nad Labem.
K továrnímu areálu se pojí dvě zajímavá jména.
Prvním z nich je Heinrich Zieger, architekt areálu.
Jeho jméno je spojeno také s přádelnou v Bílém
Potoce
(dnešní
Jizerskohorské
technické
muzeum).
Druhé
jméno
je
Rudolf
Bitzan,
autor
zaměstnaneckého domu. Patřil mezi významné
tvůrce rané moderny a geometrické secese. K
jeho významným stavbám v Libereckém kraji patří
liberecké krematorium, ale také třeba Glückova
vila ve Frýdlantu (dnešní Dům dětí a mládeže,
plány této stavby jsou většinou spojovány s R.
Hampelem, ale je pravděpodobné, že za stavbou stojí právě Bitzan).
Zdroj: fcb
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Tak takhle nějak si někdo představuje, že se
zbaví toho, co už nepotřebuje. Nejspíš si ale
neuvědomuje, že mu může obec dle Zákona o obcích
uložit dost vysokou pokutu za znečištění.
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