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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,
po zářijových volbách do zastupitelstev obcí se budeme následující volební období
scházet v pozměněné sestavě než doposud. Všem zvoleným zastupitelům blahopřeji
k zisku mandátu.
Děkuji za podporu a důvěru, kterou jste nám vyjádřili svými hlasy. Takové podpory si
vážím a věřím, že i v dalším období budeme pokračovat v práci ve prospěch občanů a
rozvoje naší obce.
Pěkný den, Miroslav Richter, starosta

Blahopřání
V listopadu slaví své narozeniny 16 našich občanů a občánků a v prosinci jich bude slavit své
narození 23.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v listopadu slaví paní a slečny: Vědunka Deschmannová, Jiřina Šikolová, Mariya
Prokopenko, Romana Brázdová, Petra Stoklasová, Šárka Šemberková, Lucie Síglová a Drahomíra Kučerová.
Pánové a chlapci: Karol Ištok, Josef Konkus, Oldřich Kudrnovský, Ladislav Čema, Ladislav Babiak, Jan
Pražák, Radek Hospodářský a Martin Balog.
V prosinci budou slavit dámy: Anna Ondřejíková, Zdeňka Wollmannová, Hana Babiaková, Iveta Kellerová,
Lýdia Husarová, Jana Ottmarová, Adéla Steinerová a Melisa Balogová.
Pánové: Jiří Šemberk, Josef Šiška, Jiří Šemberk ml., Jan Ottmar, Milan Zaunar ml., Marek Vnouček, Patrik
Kopřiva, Dominik Čižmár, Marek Richter, Dominik Slípka, Matěj Richter, Matěj Matiáš, Jakub Rajchl, Petr
Lízanac a Filip Soukup.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat své nebo jména svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)

Omluva Zpravodaje
Tímto se velice omlouvám paní Gisele Poštové za to, že jsem jí v minulém vydání
Zpravodaje zkomolil její příjmení. Touto cestou jí také přeji mnoho životního elánu a
především pevné zdraví do dalších let.
Petr Coufal

Obecní zastupitelstvo
Poslední zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2018 – 2022, č. 3 / 2022 svolal starosta Miroslav Richter
dne 7. září do zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelé se sešli v počtu 8 (jeden se omluvil) a zúčastnili se i čtyři hosté z řad veřejnosti.
Zpravodaj Obce Černousy
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Zastupitelé schválili rozpočtové opatření, pacht a prodej obecních pozemků a další. Na závěr starosta
poděkoval zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období. Také zastupitelé poděkovali starostovi
za jeho práci a popřáli mu mnoho úspěchů v nadcházejících volbách.
Veřejné ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo 19. října v salónku Zámeckého
dvora v Černousích. Nově zvolení zastupitelé se sešli v počtu osm, jeden byl omluven z důvodů léčebného
pobytu, zúčastnilo se i osm hostů z řad veřejnosti. Zastupitelé složili slib a zvolili si starostu, místostarostu,
předsedy a členy finančního a kontrolního výboru.
Složení zastupitelstva obce Černousy pro volební období 2022 – 2026:
Miroslav Richter, starosta obce
Petr Coufal, místostarosta obce
Marie Šemberková, předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Jan Coufal, předseda finančního výboru
Mgr. Lenka Richterová, člen finančního výboru
Alois Deschmann, člen finančního výboru
Milan Hanzl, člen kontrolního výboru
Karel Javůrek, člen kontrolního výboru
Tomáš Vnouček
Usnesení ze zasedání byly řádně vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce
http://cernousy.cz.

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Ve dnech 23. – 24. září proběhly volby do
zastupitelstev obcí. V naší obci byly zaregistrovány
dvě kandidátní listiny, z kterých jsme volili devět
zastupitelů. Své hlasy vložilo do volební urny 140
voličů, což je volební účast 55 %. V přiložené
tabulce je uvedeno pořadí kandidátů v jednotlivých
volebních stranách.
Nejstarší volička

Pro obec Černousy
1.
Miroslav Richter
2.
Mgr. Jan Coufal
3.
Alois Deschmann
4.
Marie Šemberková
5.
Karel Javůrek

počet hlasů
110
90
70
60
69

Volební Komise

Naše obec – náš domov
1.
Petr Coufal
2.
Milan Hanzl
3.
Tomáš Vnouček
4.
Mgr. Lenka Richterová

počet hlasů
75
59
59
50

Správná odpověď z minulého kvízu: Hodná paní učitelka na fotce z roku
1962 je paní Jana Kellerová.
Do uzávěrky tohoto vydání nám došlo jen pár správných odpovědí, z kterých byl
vylosován výherce a tím se stala paní Vědunka Deschmannová.
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 tři pánové na fotce z roku 1985 ?
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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Soukromá inzerce
Prodej dětského oblečení
Prodám dětské oblečení, chlapecké od 6 měsíců do roka a půl, dívčí od půl roku do 5 let. Letní zimní oblečení, obuv,
spací pytle, rychlozavinovačky, chodítko.
Ceny dohodou od 10,- Kč, vše velice zachovalé.
Předem kontaktovat prosím na te.č.: 723 805 538 Děkuji, Šárka Šemberková

Vítání občánků
Letos jsme měli krásnou příležitost slavnostně přivítat do naší obce nově narozené občánky v sobotu 1. října
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Děvčata ze ZŠ Habartice pod vedením paní učitelky Jiřiny Briestenské navodily svým krásným přednesem
příjemnou atmosféru, paní Ivana Aronová přivítala všechny přítomné a představila starostovi čtyři nově
narozené chlapečky: Jaroslava Šemberka, Filipa Soukupa, Tobiáše Horáka a Tobiáše Diviše. Poté starosta
přivítal nové občánky do naší obce, rodičům popřál hodně trpělivosti a lásky při jejich výchově a hodně štěstí a zdraví
v jejich životě. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, dostali od starosty kytičku a pamětní list, dárek od obce a od
zástupkyně sboru pro občanské záležitosti Stáni Štrbákové plyšovou hračku pro štěstí. Na závěr byl slavnostní
přípitek a společné
focení. Fotky z vítání
občánků
si
můžete
prohlédnout
na
Facebooku:
https://www.facebook.com/Obec-Černousy

Letos nám Obec po
roční pauze opět připravila pěkný výlet na zahradnický veletrh
Zahrada Čech do Litoměřic. V neděli 11. září jsme se tak mohli
pokochat prohlídkou kytiček, stromků, ovoce, zeleniny, různých
kutilských potřeb, něco si nakoupit, ochutnat burčák, nebo jen
tak posedět, dát si něco k snědku a poslechnout hudbu. Ačkoliv
předpověď počasí nás trošku strašila, počasí nám přálo a
zvládli jsme to bez deštníků.
Domů jsme se vrátili pozdní odpoledne příjemně unaveni a
spokojeni. Je jenom škoda, že se našlo tak málo zájemců o
tento krásný nedělní výlet. Přes to, že cesta i vstupné bylo
zdarma, sešlo se nás pouze 30 a zdaleka jsme nenaplnili kapacitu autobusu. Bude tak určitě na zvážení Obce, zda
má cenu takovouto akci vůbec pořádat.
Děkujeme tímto obci za to, že pro nás zorganizovala tento moc pěkný výlet.
Spokojení účastníci zájezdu
Zpravodaj Obce Černousy
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Sbor dobrovolných hasičů Ves
Dobrý den vážení čtenáři, rád bych vás opět informoval o dění v našem sboru. V druhé polovině
září byl jeden víkend ve znamení přípravy znovuzavedení dětského kroužku v SDH Ves. Dva
zástupci sboru se zúčastnili dvoudenního školení vedoucích mládeže v Českém dubu, které
mohu hodnotit jako velice přínosné. Jíž následující víkend 24.9. proběhl den otevřených dveří,
děti všech věkových kategorií si užili odpoledne plné legrace a zábavy. Děkujeme za návštěvu. Především
Heřmanickým hasičům, kteří si připravili mnoho zábavných a poučných her. Bohužel zájem dětí a rodičů o
znovuotevření dětského kroužku byl malý, tak prozatím se kroužek otevírat nebude. Poté mě kontaktovalo pár
maminek, že by zájem měli . Předběžně počítáme s tím, že bychom otevřeli kroužek od začátku roku 2023. Zda-li by
někdo chtěl vědět jakékoliv informace, není nic jednoduššího než nás navštívit každou první sobotu v měsíci od 18ti
hodin v hasičské zbrojnici, kde se pravidelně koná schůze výboru SDH. Tyto schůze jsou přístupné veřejnosti. Dále
bych vás nejen touto cestou chtěl pozvat na hasičskou zábavu ve Vsi, která se bude konat 12.11.2022 od 20:30 hod.
Ve Vsi v Hospodě pod Lípou na sále. Těšit se můžete na bohatou tombolu, k zakousnutí přichystáme chutný guláš, k
poslechu a tanci bude hrát kapela So-Net-Band. Připomínám, že všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat
online na Facebookových stránkách Hasiči Ves (obec Černousy).
Marek Zikmund, starosta SDH Ves
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Obrázky ze starých časů
Vážení čtenáři, v této rubrice Vám otiskujeme obrázky a fotografie z historie naší obce a okolí. Pokud máte doma
nějakou fotku z dob minulých, budeme velice rádi, když nám jí zapůjčíte k otisknutí.
Tentokrát hraniční přechod v sousedních Habarticích na litografii z roku 1915.

Něco z historie
Dnes Vám předkládáme jeden ze zajímavých výpisů z kroniky Antonína Ressela, řídícího učitele ve Fojtce u Liberce,
kterou přeložil a napsal kronikář Andělky František Siegmund (volně posbíral rodák z Černous - Günter Krause).
Dějiny bývalého dvora a továrny v obci Boleslav.
Poloha této obce a zvuk jejího jména potvrzují naší domněnku, že obec Boleslava (Bunzendorf) je původem lužicko –
srbského, která později byla germanizována. V 15. století jmenovala se tato obec Ponezilsdorf a příslušela hluboko do
minulého století jako osada k farní obci Ves.
Ku konci 15. století vlastnil dvůr v Boleslavi Bolzev z Wiese. Hanuš a Bedřich z Wiese byli bez pochyby jeho dva
synové, kterým Joachim II. z Bibersteinů, pán na panství frýdlantském, udělil dvůr v Boleslavi v léno. V roce 1559
dostal Jiří z Wiese povolení pivo vařit a pivo prodávat. (Hostinec dvora, kde se pivo prodávalo stál podél cesty asi
v místech dnešní zbrojnice. Na druhé straně cesty naproti hostinci stálo několik líp, to kvůli stínu pro hosty, kteří si
venku poseděli). V obci, tehdá v osadě Boleslava byla vedle lenního dvora také lenní louka, která ležela mezi lávkou a
splavem. Na louce bylo několik velkých dolíků s četnými rybami.
Dodatek.
Bývalý panský dvůr v Boleslavi, kdysi hlavní tepna života v osadě, zmizel a není více. A přece ještě jednou zavítal čilý
život do dvora v Boleslavi, když tam firma Chrištof a Unmack svou filiální bavakovnu umístila. Po dlouholeté úspěšné
činnosti postihlo závod velké neštěstí. Dne 21. června roku 1915 za vedra, které v ten den panovalo, vypukl požár
v závodě, který velké škody způsobil a budovy dvora, které po staletí byly udržovány v sutiny obrátil. A žalostné
zbytky někdejšího dvora, které rozpoutaný živel zničiti nemohl, odpravila ruka lidská sama a smetla je s povrchu
země. Jedině malá nádrž pro vodu zůstala na svém místě jako znamení , kde dvůr boleslavský jednou stál.
Od roku 1860 byla v provozu továrna na praní lněného zboží a prádelna příze fyrmy Frant. Liebieg. V listopadu 1897
továrna z části vyhořela ale byla v krátké době zase zbudována. Ku konci června 1926 byl provoz firmou zastaven, Po
delší přestávce r. 1932 – 33 byla otevřena továrna na kuchyňské nářadí, hlavně na kávové mlýnky, pod firmou
Leinbvock a Kretschmar. Roku 1936 převzal továrnu ing. Gettler. Roku 1942 vzala jedna berlínská firma továrnu do
své správy a zařídila v ní výrobu věcí ve válce potřebných. Koncem války r. 1945 byl i tento poslední provoz ukončen.
Dle kroniky A. Ressela přeložil a doplnil: F. Siegmund. Andělka 16.4.1957.
Zpravodaj Obce Černousy
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Hasiči radí občanům









Bouřek se bát nemusíte. Jak se při nich chovat?
Déšť, blesky a hřmění – to jsou asi nejznámější atmosférické jevy, které doprovázejí bouřky. Přidat se může i
nárazový vítr, sněhové krupky, nebo dokonce tornádo – a takové počasí nám může už značně znepříjemnit život.
Pokud začne bouřka a jste zrovna doma, nepanikařte, ochrání vás
hromosvod. Jestliže vás ale bouřkové počasí zastihne venku, měli byste
se mít na pozoru a řídit se následujícími pravidly.
Hasiči radí:
Je-li to možné, schovejte se do nejbližší budovy s hromosvodem.
Nikdy se neschovávejte v osamocených stavbách bez hromosvodu, jako
jsou např. posedy.
Snažte se předejít tomu, abyste během bouřky byli na kopcích
a holých pláních. Pokud se ovšem v takové situaci ocitnete, neutíkejte,
přečkejte bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe a neshlukujte se
ve skupině lidí.
Když vás bouřka zastihne v lese, relativně bezpečné útočiště vám
poskytne hustý nízký porost. Ovšem – pokud vane silný vítr, raději se lesu
vyhněte.
Nikdy se neschovávejte pod osamělými stromy, hlavně ne pod těmi vysokými, vysoké osamocené objekty
totiž přitahují blesky nejvíce.
Vyhněte se také vodním plochám a železným konstrukcím – i ty totiž velmi silně přitahují blesky.
Poslední důležitá rada – zbavte se kovových předmětů, netelefonujte, nepracujte s elektronickými ani
plynovými spotřebiči.
autor: plk. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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