Obce Černousy
Květen / 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,
na loňském listopadovém zasedání zastupitelstvo odsouhlasilo opravu zbylé části
místní komunikace ze Vsi od Čemů na Andělku. V týdnu od 25.4. 2022 již začaly
přípravné práce. Po domluvě se zhotovitelem budou následovat další práce, proto
prosím o trpělivost při provádění těchto činností. Pokud bude probíhat stavební
činnost, využijte prosím objížďku buď přes Filipovku anebo cestu od hřbitova ve Vsi na Andělku. Loni
na podzim jsme dokončili stavbu nového hřiště v Černousích, které bude od 2.5.2022 k dispozici
případným zájemcům. Na webových stránkách obce Černousy bude spuštěn rezervační systém pro
zájemce, přes který si jednoduše ve třech krocích zarezervujete termín.
Letos proběhne tradičně svoz nebezpečného a objemného odpadu dne 11.6.2022, kde se můžete
bezplatně zbavit vybraných druhů odpadu na vyznačených místech, proto této možnosti využijte. Od
začátku letošního roku došlo v obci k několika krádežím, většinou se jednalo o kabely a pohonné hmoty.
Pokud uvidíte někoho, kdo tuto činnost páchá obraťte se prosím na Policii nebo zavolejte starostovi
obce. Bohužel nezůstalo jen u krádeží, ale měli jsme tu také nahlášený případ nálezu injekčních
stříkaček u hřbitova ve Vsi, které jsme skutečně na místě našli.
V minulých letech jsme neměli problém získat dostatečný počet pracovníků VPP na údržbu zeleně,
úklid, zpracování a rozvoz palivového dřeva. Podstatným způsobem došlo k redukci finančních
prostředků a také se zpřísnily podmínky Úřadu práce pro přijetí těchto uchazečů. V současné době
nemáme ani jednoho zaměstnance na VPP. Doufám, že se situace časem zlepší.
Přeji všem pěkný a slunečný začátek jara
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání
V květnu slaví své narozeniny 17 našich občanů a občánků a v červnu jich bude slavt své
narození 15.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v květnu slaví paní a slečny: Daniela Konkusová, Stanislava Štrbáková, Marie
Divišová, Vlasta Litošová, Sarah EbRamti a Pavlína Pražáková.
Pánové a chlapci: Jaroslav Kapras, Zdeněk Krúpa, Josef Miko, Karel Kroupa, Tomáš Hloužek, Vladislav
Ondřejík, Jakub Sedláček, Lukáš Rajchl, František Soukup, Zdeněk Soukup a Jan Grulo.
V červnu budou slavit dámy: Iveta Ivičičová, Světlana Motruková, Michaela Zikmundová, Barbora Rajchlová,
Tereza Ferencová, Aneta Richterová, Zina Tůmová a Alice Kopřivová.
Pánové: Vladimír Keller, Tomáš Vnouček, Miloš Davídek, Olexandr Motruk, Marek Kopřiva, Martin Matiaš a
Lukáš Rajchl.
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. 1 / 2022 svolal starosta Miroslav Richter dne 16. března do zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelů se sešlo 7, dva se omluvili a zúčastnilo se i šest hostů z řad veřejnosti. Na programu zasedání
bylo celkem pět bodů, zveřejnění záměru prodeje pozemků, schválení rozpočtového opatření č. 4/2021 a
další.
Další zasedání č. 2 / 2022 se konalo dne 19. dubna, kdy se sešlo 7 zastupitelů, dva byli omluveni a přišli i
dva hosté. Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru lince bezpečí, nabídku na opravu části místní
komunikace č. 1 Černousy – Andělka společnosti Silkom za nabídkovou cenu 2 933 624,- Kč, neschválili
záměr prodeje některých obecních pozemků a mnoho dalšího.
Usnesení z obou zasedání byly řádně vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce
http://cernousy.cz.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 11. června 2022
Upozorňujeme naše občany, že se mohou zbavit odpadů, které nelze skladovat. Tekuté odpady můžete odevzdat
pouze v uzavřených nádobách. Podnikatelé a firmy zaplatí plnou cenu dle sazebníku. Seznam odpadů, které
můžete odevzdat najdete na vývěskách a na el. stránkách obce.
Rozpis svozu
Boleslav – křižovatka u mostu - - - - - 8:00 – 8:15
Ves – hospoda - - - - - - - - - - - - - - - - - 8:20 – 8:35
Obecní úřad - - - - - - - - - - - - - - - - - - --8:40 – 8:55
Černousy – hospoda - - - - - - - - - - - -- 9:00 – 9:15
Využijte možnost, kdy obec hradí likvidaci odpadů, která je jinak finančně náročná.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Sobota 11. června 2022
Upozorňujeme naše občany, že se mohou zbavit: Objemný odpad je starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek,
postele, matrace, podlahové krytiny, koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo.
Objemný odpad jako např. skříň či postel je nutné nejprve objemově upravit, tj. rozdělat či rozložit na desky. Tyto
odpady budou přijímány pracovníkem obce na svozovém místě zdarma.
Upozornění: sedadla z aut na sběrném místě neodebíráme !!!
Svozové místo: Černousy – bývalá pískovna nad panelovým domem - - - - - 08:00 – 11:00
! ZMĚNA TERMÍNU VYHRAZENA !

Upozornění na odstávku elektřiny dne 5.5.2022 od 7:00 do 19:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Část obce Boleslav č. p. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 46, 47, 48, 49, č. ev. 2, 12
Kat. území Boleslav: parcelní č. 34/1
Část obce Ves č. p. 34

Zahájení provozu víceúčelového veřejného sportoviště
Od 2. května je zahájen provoz hřiště v lesoparku v Černousích,
využívání hřiště je pro všechny bezplatné.
Uživatelé hřiště jsou povinni se řídit provozním řádem sportoviště,
který je zveřejněn na webových stránkách obce.
Na webových stránkách obce je také zřízena rezervace, kde si
zájemce o využívání hřiště zamluví požadovaný den a dobu využití.
Poté si může na OU Černousy vyzvednout klíče od hřiště oproti
100,- Kč vratné záloze. Vyzvednutí klíčů mimo úřední dobu OU si
domluví
telefonicky
se
starostou
(724 179 443)
nebo
místostarostou (725 716 576).
Žádáme návštěvníky, aby dodržovali stanovená pravidla a pořádek na hřišti i jeho okolí, děkujeme!
Zpravodaj Obce Černousy
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Blbečci opět v akci
V dubnu si nějací „pracovití“ podnikavci odložili 32 pneumatik do bývalé pískovny nad panelákem. Tyto pneumatiky
měly vyřezané ocelové kordy, takže je zcela zřejmé, k čemu byly použity. Na výzvu starosty k odstranění pneumatik
zpočátku tito „pracanti“ nereagovali, ale po jeho výhrůžce přivolání policie se pneumatiky z pískovny ztratily. Ovšem
následně byl objeven stejný počet pneumatik s vyřezanými kordy, pohozených v lesním porostu na polském území,
nedaleko za hranicí ve Vsi. Něco takového dokáže udělat opravdu pouze tvor bez mozku. O jeho výši inteligence
svědčí i to, že když si spočítáme vynaložené úsilí, náklady na palivo a cenu vyzískaného železa, tak to asi bude
opravdu dost špatně placená práce. Doufejme, že polská strana v rámci EU podnikne kroky k řádnému potrestání
těchto bezmozků.

Pískovna Černousy

Polské území

Správná odpověď z minulého kvízu: Mladý včelař na fotce je pan Josef Konkus.
(Fotku nám zapůjčila paní Marie Divišová – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám došlo mnoho správných odpovědí, z kterých
byl vylosován výherce a tím se stává pan Josef Hanzl. 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 jsou ti šťastní novomanželé z roku
1967?
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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Myslivecký spolek Andělka – Ves
11. března jsme s našimi ženami oslavili v restauraci Pod Lípou MDŽ. Oslava se myslím vydařila,
připravili jsme bohaté občerstvení a obdarovali ženy kytičkami.
Koncem března se nám podařilo osadit okna a dveře na domě, který bude sloužit myslivosti. Za to bych
chtěl touto cestou poděkovat Mírovi Hrázkému.
31. března končí myslivecký rok a my bilancujeme: Slovili jsme 111 prasat, 5 srnců a 53 kusů zvěře
škodlivé myslivosti.
Žádost o konání myslivecké praxe u našeho spolku si podal Dan Sedláček. Jeho přípravy na myslivecké zkoušky se
ujal myslivecký hospodář. Po ukončení přípravy pak úspěšně složil v Liberci
závěrečnou zkoušku. Doufáme, že se mu bude u nás líbit a zůstane v našem
sdružení a tím sníží náš průměrný věk, který je 67 let.
V květnu připravujeme výroční valnou hromadu a začne také průběžný odstřel srnců.
Za myslivecký spolek Rudolf Štrbák

Zpravodaj Obce Černousy
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Sbor dobrovolných hasičů Ves
Dobry den vážení čtenáři, dovolte abych vás opět informoval o činnosti v našem sboru. První
třetina roku 2022 je za námi a nemůžu říct, že bychom se nudili. Ohledně mimořádných událostí,
první poplach letošního roku na sebe nenechal dlouho čekat a rozezněl se 16.1.2022 v 7:35
hod. Kdy byl operačním důstojníkem HZS-LK vyhlášen poplach - ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT.
Kočka uvízla na trámu v půdních prostorách v areálu zámeckého dvora v Černousích . Druhý
poplach zazněl dne 26.3.2022 v 18:42 hod. Jednalo se o požár lesního porostu. Ukázalo se, že šlo o planý poplach,
neohlášené pálení. To je naštěstí ohledně mimořádných událostí vše. Výbor představitelů SDH taktéž pracuje a
schází se pravidelně každou první sobotu v měsíci na schůzích výboru SDH v hasičské zbrojnici ve Vsi. Tyto schůze
jsou samozřejmě přístupné veřejnosti. Dne 15.1.2022 proběhla takzvaná Výroční valná hromada SDH která se koná
jednou za rok a to vždy v měsíci lednu. Svou návštěvou na této schůzi nás poctil i pan Starosta obce Černousy
Miroslav Rychter a zástupci z Okrskového a Okresního sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezka. Mimo jiné se
zhodnotil rok uplynulý a přijal se návrh plánu práce na rok 2022.
V současné době se zabýváme tématem o znovuotevření hasičského kroužku pro děti. Myslím si, že je to skvělý
nápad abychom se podílely a podporovali sport a zdravou aktivitu mládeže v naší obci. Budu rád když se ke mně
dostane nějaká zpětná vazba zda-li by byl zájem o tento kroužek. Chystáme pro vás i několik společenských aktivit.
Tímto bych vás chtěl pozvat na již tradiční Hasičskou zábavu ( Májovou veselici ) která se bude konat 7. Května 2022
v hostinci Pod Lípou ve Vsi na sále od 20:30 Hodin. Kácení májky taktéž proběhne a to v červnu v Boleslavi na hřišti.
Dále chystáme i sběr železného šrotu a to předběžně v červenci, o přesném termínu vás budeme včas
informovat. Připomínám že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na Facebookových
stránkách. Hasiči Ves (obec Černousy).
Marek Zikmund, starosta SDH Ves

Internetové připojení všude v ČR.
Bez limitu

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 pohlednici z roku 1900.

Rušení stavebních úřadů v Libereckém kraji

Zpravodaj Obce Černousy
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Něco z historie
Novinový článek z roku 1970
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