Obce Černousy
Září / 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.
Je za námi osmileté období, a tak si úvodem dovolím malé shrnutí. Začnu
tím, co se povedlo v obci za tento čas vylepšit, opravit a podpořit. Pro přehled
najdete ve zpravodaji mapky, ve kterých jsou pro vaší představu znázorněna
jednotlivé místa realizací s cenami a pokud se podařilo sehnat finanční
podporu, tak i výší dotace.
Jsou tu ale také rozpracované věci, jako nový Územní plán obce, Komplexní pozemkové
úpravy v Boleslavi a Černousích, přeshraniční projekt Witka - Smědá, multifunkční hřiště.
Všechny se postupně podařilo dotáhnout do zdárného konce, kdy máme platný nový
Územní plán obce od září 2020, dokončené Pozemkové úpravy od února 2022 a postavené
hřiště v Černousích 2021.
Myslím si, že jsme neseděli se založenýma rukama a povedlo se navázat na předchozí
volební období 2014 - 2018 a za odvedenou práci se nemusí zastupitelstvo obce Černousy
stydět.
Využiji této příležitosti k poděkování Všem zastupitelům a zaměstnancům OÚ,
pracovníkům na VPP za úspěšnou spolupráci během uplynulého volebního období,
dobrovolným hasičům za fungující jednotku SDH. Poděkování patří také oběma spolkům
MS Andělka - Ves a MS Předlánce za vzájemnou spolupráci.
S přáním pěkných dnů, Miroslav Richter, starosta
Blahopřání
V září slaví své narozeniny 22 našich občanů a občánků a v říjnu jich bude slavit své narození
20.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v září slaví paní a slečny: Gisela Počtová, Brigita Ištoková, Helena Šemberková,
Eliška Fialová Aronová, Jana Tůmová, Denisa Strenzlová, Bianca Seppová, Kristýna Davídková, Anička
Slípková, Zuzana Nováková a Štěpánka Danyiová.
Pánové a chlapci: Vladimír Davídek, Zdeněk Štrbák, Milan Šemberk, Vítězslav Kučera, Milan Hanzl, Bogdan
Motruk, Michal Feri, Josef Diviš, Radek Coufal, Vojtěch Pěch a Daniel Balog.
V říjnu budou slavit dámy: Helena Čemová, Milada Cveklová, Dana Vološínová, Daniela Kučerová, Lenka
Richterová, Lucie Šikolová, Markéta Konkusová, Veronika Lízancová a Tereza Ferencová.
Pánové: Josef Jelínek, Silvestr Sedláček, Ladislav Konkus, Jiří Horák, Ivan Vološín, Dušan Konkus, Pavel
Jelínek, Martin Dunda, Martin Balog, Jakub Soukup a Jan Konkus.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat své nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)
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Volby 2022
V naší obci jsou do voleb zaregistrovány dvě sdružení nezávislých kandidátů, jejichž hlasovací lístky předkládáme.

Poděkování místostarosty
Vážení občané, čtenáři,
právě čtete poslední vydání našeho Zpravodaje v tomto volebním období. O tom, zda a v jaké
podobě bude informační tisk naší obce vycházet v příštích čtyřech letech rozhodne nové
zastupitelstvo, zvolené v nadcházejících komunálních volbách. Děkuji Vám touto cestou za
přízeň, kterou jste našemu „plátku“ věnovali. O tom, že jste ho četli, nebo alespoň odebírali,
svědčí i to, že vycházel jako dvouměsíčník v nákladu 120 výtisků. Mé velké poděkování patří
také všem, kteří do Zpravodaje dodali své příspěvky a přispěli tím k jeho zajímavému obsahu,
především Marku Zikmundovi za informace o činnosti našich hasičů a Rudovi Štrbákovi za
informace o činnosti mysliveckého spolku Andělka – Ves.
S blížícím se koncem volebního období je zvykem bilancovat a hodnotit uplynulé čtyři roky, tak jako to udělal
starosta Mirek Richter ve svém úvodním příspěvku. S jeho slovy, že jsme v uplynulé volebním období neseděli se
založenýma rukama se plně ztotožňuji. Myslím si, že jsme za čtyři roky pod jeho vedením odvedli slušný kus práce.
Tímto mu chci poděkovat za velmi dobrou čtyřletou, resp. osmiletou spolupráci, stejně tak i zastupitelům: Marii
Šemberkové,- předsedkyni kontrolního výboru, Mgr. Janu Coufalovi – předsedovi finančního výboru, Milanu Hanzlovi,
Aloisovi Deschmannovi, Haně Babiakové, Romanu Tůmovi a Tomáši Vnoučkovi. Stejně tak mé poděkování patří
zaměstnancům obce Ivaně Aronové a Martinu Richterovi.
Vážení spoluobčané, ve dnech 23. a 24. září se budou konat volby do zastupitelstev obcí. V naší obci jsou
zaregistrovány dvě sdružení nezávislých kandidátů. Na kandidátkách těchto volebních stran jsou uvedeni lidé, kteří
buď již pracují a nebo jsou ochotní pracovat svědomitě v zastupitelstvu obce tak, aby se nám v naší krásné obci dobře
a bezpečně žilo, aby fungovalo to, co fungovat má a aby obec vzkvétala. Přeji Vám šťastnou ruku při volbě svých
kandidátů.
Petr Coufal, místostarosta
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Blbečci opět v akci
Tentokrát naší obcí prošel zřejmě nějaký „akademický malíř“ a „pěkně“ nám to tady pomaloval. Je divné, že tohoto
bezmozkového tvora neodradí od takového počínání ani dnešní ceny barev. Ovšem jestli je vůbec kupoval, nebo si je
obstaral jiným způsobem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Správná odpověď z minulého kvízu: Veselý pán na fotce z roku 1995 je František
Pulec.
Fotku nám zapůjčil pan Petr Velcl – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám došlo jenom pár správných odpovědí, z kterých byl
vylosován výherce a tím se stává pan František Ivičič . 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 ta hodná paní učitelka ze Vsi na fotce
z roku 1962 ?
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.
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Sbor dobrovolných hasičů Ves
Dobrý den vážení čtenáři, dovolte abych vás seznámil s novinkami, které hasiči ze Vsi chystají.
Po mnoha letech se soutěžní družstvo mužů chystá na okrskovou soutěž. Letos tuto soutěž
pořádá SDH Višňová a konat se bude 10.září v Předláncích u mostu na louce. Budeme velice
rádi když nás
přijedete
podpořit a fandit. Další činnosti,
kterou se chceme dlouhodobě
zabývat je otevření Hasičského
kroužku pro děti. Tímto vás chci
pozvat na s tím spojený den
otevřených
dveří
v
hasičské
zbrojnici, kde si můžete prohlédnou
zázemí těch, kteří se starají o
bezpečnost v obci při mimořádných
událostech a zároveň v jakém
prostředí budou vaše ratolesti zda-li
je přihlásíte do hasičského kroužku.
Den otevřených dveří se bude konat
v sobotu 24.9. Od 14:00 hodin.
Připravené budou nějaké menší
soutěže pro děti kdy můžou vyhrát
nějakou tu laskonku a dospěláci se
mezitím dozvědí podrobnosti o
hasičském kroužku.
Marek Zikmund, starosta SDH Ves

ZAHRADA ČECH
Upozorňujeme, že na zájezd do Litoměřic dne 11.9.2022 jsou
ještě volná místa.
Objednat se můžete na OÚ u paní Ivany Aronové
Tel.: 482 345 065
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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 „Pozdrav ze Vsi“, pohlednice datovaná ze dne 12.7.2015.

Něco z historie
Novinový výstřižek z roku 1985.
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