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Obce Černousy

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,
s blížícím se koncem prázdnin bych rád popřál novým prvňáčkům, ale i těm starším hodně
úspěchů v novém školním roce. Snad se zase po dlouhé době setkají se svými kamarády a učiteli,
kterých si moc neužili. Ve čtvrtek 26.8.2021 se začalo s výstavbou hřiště v Černousích.
S průběhem prací se vás budeme snažit průběžně informovat.
Během prázdninových měsíců se povedlo zaměstnat prostřednictvím Úřadu práce další dva
zaměstnance na VPP. V současné době jsou u obce celkem čtyři.
Pokud se budete potřebovat zbavit nebezpečného nebo objemného odpadu, další svoz bude buď v měsíci říjnu
nebo listopadu, termín bude upřesněn po domluvě se zástupci FCC Frýdlant.
Přeji pěkné babí lét
Miroslav Richter, starosta

Blahopřání

V září slaví své narozeniny 20 našich občanů a občánků a v říjnu jich oslaví své narození také 20.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v září slaví paní a slečny: Gisela Poštová, Brigita Ištoková, Helena Šemberková,
Eliška Fialová Aronová, Jana Tůmová, Denisa Strenzlová, Bianca Seppová, Kristýna
Davídková, 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 a Vojtěch Pěch.
V říjnu budou slavit dámy: Marcela Machalová, Helena Čemová,, Milada Cveklová, Dana Vološínová, Daniela
Kučerová, Lenka Richterová, Lucie Šikolová, Markéta Konkusová, Veronika Lizancová a Tereza Ferencová.
Pánové: Josef Jelínek, Silvestr Sedláček, Ladislav Konkus, Jiří Horák, Ivan Vološín, Dušan Konkus, 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.)

Obecní zastupitelstvo
Zasedání zastupitelstva obce č. 2 / 2021 svolal starosta Miroslav Richter dne 2. června do zasedací místnosti OÚ.
Na programu zasedání bylo celkem patnáct bodů, prodeje a pachty pozemků, schválení vybudování
víceúčelového sportoviště, pronájem nebytových prostor, závěrečného účtu obce za rok 2020 a mnoho
dalšího.
Další, tentokrát mimořádné zasedání zastupitelstva č. 3 / 2021 svolal starosta dne 28. června, kdy byl na
programu jenom jeden bod, projednání a schválení prodeje akcií spol. FinReal Liberec.
Usnesení z obou zasedání byly řádně vyvěšeny na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce
http://cernousy.cz.

Upozornění

Zájezd na Zahradu Čech nebude letos Obec pořádat a to z důvodů nejisté pandemické situace a
s tím zřejmě související malý zájem v loňském roce.
Děkujeme za pochopení.
Zpravodaj Obce Černousy

1

Myslivecký spolek Andělka - Ves
Vážení čtenáři dovolte mi, abych Vás krátce informoval o dění v našem mysliveckém spolku.
Oprava domu ve Vsi, který bude sloužit myslivosti pokračuje. 10. července jsme zavěsili glajchu a
koncem srpna byla kompletně hotová střecha, kterou nám pomáhal o víkendech stavět Láďa Plesar.
20. července slovil náš předseda Zdeněk Štrbák kňoura 130 kg, je to jeho 238. prase. Přejeme „Lovu
zdar“.
Za MS Rudolf Štrbák

Sbor dobrovolných hasičů Ves
Dobrý den vážení čtenáři, je mi ctí že Vás můžu znovu informovat o činnosti SDH Ves. Ohledně
mimořádných události 2.5.2021 se zvedla hladina řeky Smědé, kdy naše jednotka vyjela pro
potřeby obyvatelům obce Černous. Naštěstí voda obcí
pouze protekla a nebylo potřeba naší pomoci, kupříkladu
čerpání vody atd. Další poplach se rozezněl 21.7.2021 v
6:41 kdy hlášení z operačního střediska znělo, odstranění
nebezpečných stavů. Jednalo se o krávy na železniční trati v Boleslavi. Naštěstí
vlak stihl dobrzdit a nedošlo ke střetu s dobytkem. V květnu hasiči pořádali akci
sběr železného šrotu, kdy se podařilo nashromáždit 3,5 tuny železa. I náš sbor
se podílel na pomoci oblastem postiženým tornádem. Konkrétně tak, že
finanční dar jsme odvezli rodině Přibíkovým na Lounsko. Připomínám že
všechny akce, činnost a zásahy můžete sledovat online na Facebookových
stránkách sdh Ves (obec Černousy).
Marek Zikmund, starosta SDH Ves

Zpravodaj Obce Černousy
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Vítání občánků
Protože nám v loňském roce pandemie znemožnila vítání občánků uspořádat, přivítali jsme tentokrát nové
občánky naší obce za uplynulé dva roky. Dne 31. července jsme tak mohli v zasedací místnosti obecního
úřadu slavnostně přivítat tři nově narozená děťátka.
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 nově narozená
děťátka: Klárku Šikolovou, Péťu a Verunku Lizancovi. Starosta pan Miroslav Richter poté 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 a místostarosty kytičku, 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 stránkách obce: http://cernousy.cz v části
„Fotogalerie“ a také na Facebooku: https://www.facebook.com/Obec-Černousy

Správná odpověď z minulého kvízu: Krásná dívka na fotce z roku 1975 je paní
Božena Tretiníková.
(fotku nám zapůjčila paní Marcela Bradáčová – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám došly jenom dvě správné odpovědi, z kterých byl
vylosován výherce a tím je Jana Otmarová, Blahopřejeme! Poukázku na nákup
zboží v hodnotě 100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích si může
vyzvednout na OÚ.

Otázka dnešního kvízu: Kdo jsou ti dva pilní žáčci na fotce z roku 1967 ?
(Poznejte alespoň jednoho z nich)
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
zboží v hodnotě 100,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích.

UMÍŠ SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT ?

Od října tohoto roku se otevírá další logopedická poradna v DDM Frýdlant
Kontakt: 723 360 058
Objednávky od 10.9.2021

Upozornění na odstávku elektřiny dne 8.9.2021 od 7:30 do 15:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Černousy č. p. 18, 73 kat. území Černousy: parcelní č. 50, 860
Zpravodaj Obce Černousy
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Varování obyvatelstva

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená nebo co byste měli dělat? Máte pocit, že Vás „houkání“ obtěžuje a
že je k ničemu? Pojďme si společně osvětlit význam varování obyvatelstva.
Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování o hrozícím
nebezpečí a předání informací o neodkladných opatřeních k zajištění Vašich životů a zdraví. K varování se
využívají rotační a elektronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy, mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní sirény,
výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek). Dále může být varování provedeno přímo,
varováním občanů příslušníky zasahujících složek a prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání.
K varování obyvatelstva slouží jeden varovný signál, a to „Všeobecná výstraha“. Vyhlašuje se kolísavým tónem
sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může zaznít 3x po sobě v tříminutových intervalech. U elektronických sirén,
místních rozhlasů a mobilních sirén po zaznění všeobecné výstrahy následuje tísňová informace o charakteru
ohrožení (např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační havárie“…). Všeobecná výstraha je vždy
pokynem pro ukrytí v budovách a pro získání dalších informací o příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.
Další signály, které můžete slyšet, nejsou varovnými signály! Signál „Zkouška sirén“ slouží k ověřování
provozuschopnosti varovného systému. Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin a je
vyhlašována nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén po provedení signálu
následuje informace: „Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál „Požární poplach“. Ten slouží ke svolání
jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund.
U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.
A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha:
• Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte a vyhledejte úkryt).
• Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních prostorech.
• Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory a prostory pod okny a dveřmi,
např. použitím izolační pásky nebo deky.
• Nezdržujte se v blízkosti oken.
• Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
• Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
• Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace.
• Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.
• Bez pokynu neopouštějte úkryt.
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Kauza Turów poukázala na neřešenou otázku budoucnosti polských horníků
Polská strana prezentuje rozhodnutí evropského soudního dvoru zavřít důl Turów především jako ohrožení
pracovních míst. O rozvoji zelené energetiky do budoucna příliš nepřemýšlí.
Soudní dvůr Evropské unie žádá okamžité uzavření dolu Turów. Žaloba, kterou Česko podalo, uspěla a nyní se vede
spor o to, zda bude Polsko nařízení respektovat, či nikoli.
Osud dolu Turów ovšem dělá starosti české i polské straně. V českém pohraničí mizí voda ze studní, za hranicemi
zase hrozí, že řada lidí přijde o práci, pokud by se důl zavřel ze dne na den. Podle údajů společnosti PGE (Polská
energetická skupina), jež Turów provozuje, má jen samotný důl 2400 zaměstnanců. Kromě toho je na něm závislá
i blízká elektrárna, ve které pracuje přes 1200 dalších zaměstnanců, k tomu připočtěme 1100 lidí pracujících
v dceřiných společnostech.
Server Outriders dále udává, že elektrárna vyrábí pět až sedm procent z celkového objemu elektrické energie. Je ale
nutné připustit, že na důležitosti Turówa se však Poláci nemohou zcela shodnout. Ministerstvo státních aktiv uvádí, že
elektrárna pokrývá sedm procent z celkové produkce elektřiny, avšak jiné číslo přinesla iniciativa Stop Turów, která
zmiňuje pouhá tři procenta.
Polsko vidí české požadavky na zastavení těžby jako ohrožení své energetické bezpečnosti a domnívá se, že jde
o snahu donutit jej, aby hnědé uhlí muselo dovážet. Češi to ale odmítají. K ukončení sporu nepřispívá ani
jednostranně profilovaná ekonomika v oblasti. Kvůli dědictví minulosti závisí značná část její prosperity na těžbě
a elektrárně. S podniky v Turówě jsou svázáni například obyvatelé blízkého města Bogatynia, a pokud by těžba
skončila, lidé by byli nuceni se za prací stěhovat. Utrpěl by i lokální trh práce, který by čelil náporu nezaměstnaných.
Chybí také alternativní program pro lidi, kteří by náhlým zavřením dolu a elektrárny přišli o místo. Tohoto tématu si byl
během volební kampaně vědom současný prezident Andrzej Duda, když prohlašoval, že nenechá zlikvidovat polské
doly. Většina horníků pro něj později hlasovala. Podle zjištění agentury Kantar z května letošního roku je značná část
z nich politicky neukotvená, ovšem 88 procent se domnívá, že by těžba v Polsku skončit neměla. K tomu horníci sami
sebe pokládají za důležité pro společnost. Apely na nezastupitelnost oboru, důraz na lokální patriotismus a přísliby
jistoty do budoucna se Dudovi vyplatily.

Zpravodaj Obce Černousy
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Jeho slova ovšem slibovala z dlouhodobého hlediska nesplnitelné. Všeobecným trendem je odchod od
neobnovitelných zdrojů, k němuž se hlásí i Polsko. Jeho čelní představitelé také už předem věděli, že v Turówě má
v roce 2020 skončit těžba, na čemž se usnesla v roce 1994 vláda koalice PSL (Polská lidová strana) a SLD (Svaz
demokratické levice). Namísto systémového řešení, které by začalo horníky připravovat na postupný konec jejich
oboru, ministr klimatu Michal Kurtyka dolu ve stejném roce
prodloužil povolení ještě o šest let a 28. dubna 2021 schválil, že
bude v provozu až do roku 2044. Tehdy se mají zásoby z Turówa
definitivně vyčerpat.
Horníci bez plánu
Značnou roli sehrává absence plánu pro budoucnost, jenž by
ukázal, kam mají směřovat horníci ze zavřených dolů. Nemožnost
uplatnit se bez rekvalifikace na trhu práce tvoří patovou situaci, od
níž se žádný zaměstnanec logicky dostat nechce. Rána pro
energetiku i riziko ztráty místa jsou hlavními argumenty, proč
Poláci Turów překotně zavřít nehodlají. Dalším důvodem, proč se
Polsko odmítá Turówa vzdát, může být i propojení se státním
rozpočtem, jelikož více než padesát procent akcií PGE drží stát. Zdroj: fcb

Zpravodaj Obce Černousy
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Něco z historie

V této části Vám přepisujeme články z nádherné publikace „Černousy … Jak šel život v obci do roku 1940“, autorů
pana Güntera Krause a Petra Krause, kterou nám darovali a je k nahlédnutí na OÚ.
POVĚSTI
Poustevník od Šindelového rybníka
U Šindelového rybníka mezi Černousy a Ostrožnem (Ostrichen) bydlel kdysi dávno velmi moudrý muž, který se vyznal
ve kdejakých nemocech a dokázal si poradit i s dalšími neduhy lidí. Pokud byl něčí chlév očarovaný nebo se ve spíži
či ve sklepě objevila hniloba, byl přivolán starý poustevník od Šindelového rybníka, protože dokázal k pomoci povolat
duchy.
Mladá paní z Višňové měla podebraný prst, který se domácími prostředky za žádnou cenu nedařilo vyléčit. Bolesti
byly čím dál tím větší. Žena už byla u bylinkářky, ale ani ona jí nedokázala pomoci. Ta pouze zjistila, že jsou v prstě
textilní vlákna, které jí přivolala zlá sousedka. Na zlomení kouzla byla ale slabá. Doporučila mladé ženě, aby
vyhledala jejího starého přítele, poustevníka od Šindelového rybníka. Ale hned jí varovala. Ten totiž svoji, aby byl
uchráněn od nezvaných návštěvníků, obklopil vodním kouzlem. Ale poradila jí: „Když si tuto větvičku jmelí vložíš na
prsa, voda ti neublíží“. S těmito slovy jí jmelí předala. Mladá žena jí poděkovala za dobrou radu a už druhý den se
vydala na cestu za poustevníkem. Celou noc bolestí prstu oko nezamhouřila. Když přišla do blízkosti rybníka, viděla
čtyři dívky, jak se s vykasanými sukněmi pokoušejí zdolat přívaly vody. Ty byly ale stále vyšší a vyšší, a tak dívky
musely své sukně kasat stále výš. Žena se přiblížila, a než se nadála, sama stála po stahna ve vodě. Leknutím ucukla
zpátky, ale pak si vzpomněla na moudrou radu kořenářky. Zasunula větvičku jmelí do výstřihu a odvážně stoupila do
vody. Po vodě najednou nebylo ani památky, a tak mohla vykročit vpřed. Brzy byla u poustevníkovy chýše. Zaklepala
na dveře a bylo jí umožněno vstoupit. V šeru uviděla asi stoletého staříka jak jí přátelsky přikyvuje a vybízí ke vstupu.
Uvnitř ani nemusela povídat co ji trápí. Moudrý muž už o všem věděl. Z prstu jí strhnul všechny obvazy a náplasti a
zapálil svíčku, v jejichž plamenech vše spálil. Potom sáhl po kleštích a bez jakékoliv bolesti z prstu vytáhl obrovské
chomáče nití a koudele, že se tomu ani nechtělo věřit. Poté uhnětl mastičku, kterou na ránu rozetřel. Do prstu se vrátil
klidný a příjemný pocit, mastička vytáhla hořkost a žena vydechla úlevou. „Můžeš se v klidu vrátit domů, tvoje rána je
vyléčená. Ale vyvaruj se před tou přadlenou, která ti tyto bolesti způsobila. Krátce po tvém návratu tě navštíví a pod
maskou přátelství si od tebe vyžádá kapesník. Za žádných okolností jí nedávej žádné prádlo nebo jiný kus svého
oblečení. Jinak se můžeš připravit na jinou, daleko horší nemoc. Dej jí peníze, ať si sama koupí co potřebuje, tak nad
tebou nezíská žádnou moc“, varoval jí poustevník. Před cestou domů ženě vrátil jmelí a uklidnil jí, že se jí po cestě ke
svému stavení nepřihodí nic zlého. Se slovy srdečných díků se žena rozloučila a vydala se ze dveří. Opět viděla ženu
s vykasanou sukní, jak se žene proti vodě a ona sama mezitím suchou nohou vstoupila na břeh. Ihned pospíchala k
domovu. Ještě nebyla ani pořádně doma a už tu byla ta stará nádenice ze sousedního domu a ptá se soucitně na její
stav. Žena ale jen krátce odpověděla, a aniž by jí prst ukázala, jak sousedka chtěla, jí uhýbala. V tom stařena
požádala o kapesník nebo starou košili. Ráda by si z nich udělala čistící hadry. Nedostala nic. Na to se chtěla spokojit
se starou, roztrhanou spodničkou. I toto přání jí bylo odmítnuto. Mladá žena jí dala do ruky groš s tím, že si za něj má
vše potřebné koupit. Sebeúpěnlivější prosby a pláč zůstaly bez výsledku. Tak zlá sousedka bez jediného slova
rozloučení opustila světnici a již nikdy nepřekročila její práh, protože věděla, že na tomto místě se svojí zlou mocí
skončila.

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 pohlednice
z Černous z roku
1913.
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