Listopad / 2021

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,
tento měsíc jsme uvedli do provozu nové webové stránky obce Černousy, které jsou
přehlednější a dostupnější pro své uživatele. Nabízíme v záložce aktuálně možnost
bezplatné služby Smart info na odesílání důležitých informací a zpráv z obce přímo do
vašich mobilů pomocí SMS nebo na váš email. Jednoduchý návod, jak si tuto službu
nastavit najdete na našich stránkách nebo se můžete zastavit na OÚ, kde vám poradíme a pomůžeme
službu aktivovat.
Pokud sledujete dění v obci, můžete si prohlédnout pár fotek z realizace stavby nového hřiště,
které jsou k dispozici na facebooku obce Černousy. Díky dobré spolupráci s Úřadem práce jsou teď u
obce 3 zaměstnanci na VPP, kteří v této době zajišťují především výrobu a rozvoz palivového dřeva.
Během měsíce listopadu a prosince bude probíhat příprava sestavení rozpočtu obce na rok 2022,
který budeme muset připravit zodpovědně s ohledem na stávající situaci.
Upozorňuji, že proběhne také pravidelný svoz nebepečného a objemného odpadu, tentokrát o něco
posunutý termín, na sobotu 20.11.2021 .
Přeji všem pěkné dny a dobrou náladu, Miroslav Richter, starosta

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Sobota 20. listopadu 2021
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 20. listopadu 2021

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 !
Zpravodaj Obce Černousy
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Blahopřání

V listopadu slaví své narozeniny 18 našich občanů a občánků a v prosinci jich oslaví své narození 20.
Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v listopadu slaví paní a slečny: Mária Horáková, Vědunka Deschmannová, Jiřina
Šikolová, Mariya Prokopenko, Romana Brázdová, Petra Stoklasová, Šárka Šemberková,
Monika Grulová, Lucie Síglová, Drahomíra Kučerová a Kateřina Grulová.
Pánové a chlapci: Karol Ištok, Josef Konkus, Oldřich Kudrnovský, 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 a Melisa Bologová.
Pánové: Jiří Šemberk, Josef Šiška, Jan Danč, Jiří Šemberk ml., Jan Ottmar, Milan Zaunar ml., Marek
Vnouček, Marek Richter, Dominik Slípka, Matěj Richter, Matěj Matiaš, Jakub Rajchl a Petr Lizanec.
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. 4 / 2021 svolal starosta Miroslav Richter dne 23. září do zasedací místnosti OÚ.
Zastupitelé se sešli v plném počtu 9 a zúčastnili se i dva hosté z řad veřejnosti. Na programu zasedání bylo
celkem pět bodů, zveřejnění záměru prodeje pozemků, schválení rozpočtového opatření č. 4/2021 a další.
Usnesení ze zasedání bylo řádně vyvěšeno na úřední desce před OÚ a na webových stránkách obce
http://cernousy.cz.

Volby do Poslanecké sněmovny

Jak jsme volili u nás v Černousích
Z registrovaných 260ti voličů jich vhodilo svůj hlas do volební urny na Obecním úřadu 145 (1 hlas byl neplatný).
Volební účast v naší obci byla 55,77 %.
Volební komise
18,05 %Strana
Hlasy
ANO 2011
51 (35,41 %)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
26 (18,05 %)
Piráti a Starostové
26 (18,05 %)
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09
16 (11,11 %)
KSČM
10 ( 6,94 %)
Aliance pro budoucnost
4 ( 2,77 %)
Volný bok
3 ( 2,08 %)
Strana zelených
2 ( 1,38 %)
ČSSD
2 ( 1,38 %)
Přísaha Roberta Šlachty
2 ( 1,38 %)
Hnutí Prameny
1 ( 0,69 %)
Trikolora Svobodní Soukromníci
1 ( 0,69 %)

Nové webové stránky obce
V říjnu jsme změnili provozovatele webových stránek obce a nechali změnit jejich vzhled k lepšímu. Nové stránky jsou
teď přehlednější a jednodušší na prohlížení, jsou v souladu s nařízením GDPR a se zákonem č. 99/2019 Sb..
Stránky stále ještě upravujeme a doplňujeme, můžete zde však již nyní najít mnoho informací, aktualit a fotografií.
Na našich stránkách si také můžou občané obce bezplatně a jednoduše zaregistrovat službu Smart Info, která nám
umožní s vámi komunikovat prostřednictvím SMS a e-mailů. Můžete tak od nás dostávat důležité zprávy přímo do
vašeho mobilu nebo počítače. Například pozvánky na připravované události a akce v obci, oznámení o výpadcích
elektřiny nebo vody, varování před povodní, krátké a podstatné informace z obce.
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Witka - Smědá
1. října proběhlo oficiální ukončení projektu cestovního ruchu Witka – Smědá na nově postaveném mole ve
Spytkowie, kde došlo k symbolickému přestřižení pásky a setkání na Zámeckém dvoře v Černousích, kde partneři
projektu shrnuli všechny práce, které začaly v roce 2018.
Do projektu se zapojily tři dolnoslezské místní samosprávy: Zgorzelec, Sulikow, Zawidow a český partner obec
Černousy.
V rámci investice obec Zgorzelec, hlavní partner v projektu, označila a popsala turistickou trasu (smyčka kolem
jezera) a postavila vyhlídkové molo.
Obec Sulikow postavila svou část cyklostezky a označila ji transparentním způsobem směrem k jezeru na úseku cca.
2,5 km.
Obec Zawidow postavila další část trasy v rámci společné smyčky, čímž vzniklo nové polsko - české spojení, které
povede turistu do české obce Černousy, dalšího partnera projektu.
Další úseky cyklostezky přibyly v Černousích, které umožňují turistům cestovat příjemně, bezpečně a rychle krajinami
dvou sousedních zemí.
Po oficiálním zahájení akce měli všichni účastníci možnost sledovat prezentaci, která ukazuje funkčnost projektu,
jakož i video propagující novou cyklotrasu.
Na všechny, kteří na akci přišli, čekalo mnoho atrakcí a občerstvení. Účastníkům byly rozdány dárky související s pěší
a cykloturistikou.
Projekt je realizován od roku 2018, formální uzavření projektu proběhne
v prosinci letošního roku. Realizován je díky finančním prostředkům z
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg
Česko-Polsko.
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Správná odpověď z minulého kvízu: Dva pilní žáčci na fotce jsou Láďa Tretiník a
Standa Briestenský.
(Fotku nám zapůjčila paní Vědunka Deschmannová – děkujeme!)
Do uzávěrky tohoto vydání nám nedošla žádná správná odpověď, takže 100,- Kč bude
přesunuto do dalšího kola, kdy můžete vyhrát poukázku na nákup v hodnotě 200,- Kč
v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích.

Otázka dnešního kvízu: Kdo je to veselé děťátko na fotce z roku 2002 ?

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
200,- Kč v obchodu se smíšeným zbožím v Černousích.

Jednání k dolu Turów prozatím skončila, kraj chce vyzvat české ministry k pokračování
dialogu

Uzavřít mezivládní dohodu mezi Českou a Polskou republikou považuje Liberecký kraj i nadále za
nejvýhodnější řešení problémů spojených s těžbou v polském hnědouhelném dolu Turów. Členové krajské
rady proto na říjnovém jednání doporučili Zastupitelstvu Libereckého kraje vyzvat českého ministra životního
prostředí a českého ministra zahraničních věcí k obnovení jednání, která prozatím bezvýsledně skončila v září
letošního roku.
„Jednání o česko-polské dohodě bohužel nedospěla ke shodě. Doslova ztroskotala na jednom sporném bodě, a tím je
délka trvání bilaterální smlouvy, po kterou ji nebude možné ani jednou stranou vypovědět. Na zasedání krajského
zastupitelstva proto doporučíme zastupitelům, aby vyzvali českého ministra životního prostředí Richarda Brabce a
ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka k obnovení jednání s polskými protějšky a k dokončení návrhu
mezivládní smlouvy v nejbližším možném termínu. Apelujeme také na to, aby ji poté vlády obou zemí co nejdříve
podepsaly,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Poslední jednání k návrhu dohody před jejich přerušením proběhla
před měsícem, a to konkrétně ve dnech 27., 29. a 30. září. Další
termín diskuze dosud nebyl stanoven a oznámen.
„Věřím, že zdravý rozum nakonec zvítězí a obě strany se vrátí
k jednacímu stolu. Pouze dohoda, která bude přijatelná pro Česko i
Polsko, tento problém vyřeší. Není důvod čekat s uzavřením
dohody na novou vládu, nejde o politické téma, ale ochranu
obyvatel a krajiny Libereckého kraje,“ dodal Václav Židek, radní pro
resort životního prostředí a zemědělství.
Liberecký kraj na rozšiřování dolu Turów a možné negativní
dopady způsobené těžbou upozornil poprvé již v roce 2016.
Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce pokračovat
v těžbě do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a dosáhnout hloubky 330 metrů.
Obyvatelé na české straně hranice se obávají nejen ztráty pitné vody, ale i zvýšení prašnosti, hluku a poklesu terénu.
Zdroj: fcb
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Sbor dobrovolných hasičů Ves
Dobry den vážení čtenáři,
dovolte abych vás opět informoval o činnosti v našem sboru. Ohledně mimořádných události v
obci od posledního vydáni zpravodaje se toho naštěstí moc nedělo. Jen v noci z 31.8. na
1.9.2021 nás potrápila opět řeka Smědá, kdy se její hladina vyhoupla na třetí povodňový stupeň
a na pár hodin zatopila komunikace do Vsi a do Boleslavi. Jednotka tedy prováděla v ranních
hodinách převozy přes vodu do Černous na vlak. Nicméně chlapi ze sboru rozhodně nezaháleli
a během měsíce září a října se intenzivně pracovalo na zvelebeni Hasičské zbrojnice. Díky vstřícnosti pana Starosty
Miroslava Richtera a za finanční podpory Obecního úřadu Černousy prošla garáž v Hasičské zbrojnici po mnoha
letech zaslouženou rekonstrukcí. Stará podlaha byla nahrazena epoxidovou stěrkou, na stropě se opravil
stávající sádrokarton, částečně se natáhla nová elektrika a staré křivé a zubaté zdi se vyrovnaly a začistili štukem.
Musím uznat ze mnoho práce je tam vidět na první pohled a garáž prokoukla. Velké poděkovaní patří všem
zúčastněným na brigádách, Ondřej Šikola, Petr Burda, Patrik Kopřiva, Lukáš Rajchl, Miroslav Křovina který se nám
postaral o elektriku, no a samozřejmě přítomen jsem byl i já Marek Zikmund. O morální podporu se postaraly ženy
Lucie Šikolová a Markéta Konkusová s dětmi. V neposlední radě nesmím zapomenout na ketering o který se naprosto
báječné postaral František Šikola a ve svém vlastním kotlíku nám připravil pochutiny jako je například uzené vepřové
koleno, naprosto vynikající uzenou polévku nebo třeba vynikající zvěřinový guláš. Díky všem, bylo to náročné. V
sobotu 23.10.2021 proběhla ve Vsi v Hospodě pod lipou na sále hasičská zábava. K poslechu hrála skvělá kapela
SO-Net-Band, dobré jídlo, pití, a skvělá nálada nás provázela až do brzkých ranních hodin. Připravili jsme pro hosty i
menší tombolu o kterou byl velký zájem. Protože mnohým z vás záleží na tom aby takové malé sbory fungovali a
nezanikali tak jsou lidé kteří stále přemýšlejí nad tím jak nám pomoct a jak nás podpořit. Hned po vyhlášeni poslední
ceny z tomboly mě jeden z hostu (který nechce byt jmenován) požádal na podiu o slovo a vyhlásil dražbu celé své
výhry ve prospěch našeho sboru. Díky tomuto skvělému nápadu pana X se jeho výhra vydražila za neuvěřitelných
4000 Korun které putovali do naší pokladny. Tímto panu X mnohokrát děkuji za cely sbor a můžu vás všechny ujistit
že peníze přijdou na smysluplnou věc do vybaveni akceschopnosti výjezdové jednotky která do budoucna může v
krizové situaci pomoct komukoliv z vás. Třeba i panu X. Důležitá informace pro sledující Facebookové stránky sdh ves
(obec Černousy) tyto stránky se z technických důvodů budou rušit a postupně se najede na již nově zřízené s názvem
Hasiči Ves (Obec Černousy). Omlouvám se za komplikace ale bohužel je to z
technických důvodu nutné. Neváhejte a začněte sledovat nové stránky co
nejdříve aby jste byly informováni o dění ve sboru a nepříznivých vlivech v naší
obci včas.
Marek Zikmund, starosta SDH Ves

Myslivecký spolek Andělka - Ves
Vážení spoluobčané,
Chtěli bychom Vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat. Tato
nákaza, která se sice v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje však v Polsku a
Německu 14 km směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského
výběžku. Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění domácích a
divokých prasat a představuje vážnou hrozbu i pro chovatele domácích prasat.
Není přenosné na člověka !
Žádáme občany, aby omezili vstupy do lesů, kde se divoká prasata zdržují. Plašením zvířat lidskou přítomností se
zvyšuje neklid a migrace zvířat, která napomáhá šíření nákazy. Tím současně nepříznivě působí na možnost
snižování populace černé zvěře odstřelem či jinými způsoby.
Děkujeme za pochopení a pomoc při řešení tohoto nelehkého úkolu.
Za MS Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Listopad - lístek spad… Pálit či nepálit?
Každé roční období je něčím typické. Podzim není výjimkou.
Barevné listy na stromech a následně pak ležící v haldách pod
stromy. K přípravám na blížící se zimu patří jejich úklid.
Likvidaci listí lidé provádějí nejčastěji dvěma způsoby. První
skupina, zastánci recyklace, vzniklý zahradní odpad kompostují,
drtí či jinak ekologicky likvidují přímo na svých pozemcích,
případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo kompostáren.
Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad raději pálí, a to k nelibosti
sousedů, poukazujících na zamoření kouřem. I tato metoda
odstranění odpadu je však při dodržení určitých pravidel v
pořádku a neodporuje zákonům České republiky.
Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. Konkrétně lze v otevřeném ohništi spalovat jen
suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Pálení pak mohou upravovat i místní vyhlášky měst a obcí
(některé obce nepovolují spalování rostlinného odpadu a
nabízejí jeho likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit
bioodpad jen v určitě dny apod.). Povinnost ohlašovat pálení
odpadu místně příslušnému Hasičskému záchrannému
sboru kraje mají podnikající fyzické a právnické osoby.
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby,
které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné pálení
nahlásit taktéž. Touto informací lze zabránit zbytečným
výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který
může nahlásit například soused. Učinit tak lze přímo
v elektronickém formuláři na webových stránkách v aplikaci
Evidence
pálení
https://paleni.izscr.cz/
popřípadě
prostřednictvím telefonu.
Zásady pálení odpadu:
Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let. • Ohniště musí být vzdáleno
minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a
volných skládek palivového dřeva apod. • Pálení odpadu nesmí být prováděno v
období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí. • K dispozici by měly být
prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek apod. • Po
skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně
kontrolováno po dobu 8 hodin. • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace
vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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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

Louka paní mámy
V místě, kde cesta z Černous navazuje na cestu do habartického dvora, leží malá trojúhelníková louka. Jelikož je výš
než ostatní, je z ní dobrý přehled o dění na okolních pozemcích. Podle vyprávění Berty Pohlové z Habartic byla tato
louka ve vlastnictví šlechtice ze spodního dvora, jehož
panský dům měl ve 30. letech č.p. 31 a leží naproti
Novinový výstřižek z doby, když se ještě v Černousích
habartické škole.
hrával fotbal
Bývalý majitel dvora měl ochrnutou matku. Ta i přes své
postižení velmi energicky a důsledně dohlížela na plnění
robotních povinností na svých pozemcích. Žena se na
kolečkovém křesle nechávala odvézt na zmiňovanou
louku, odkud bedlivě sledovala své poddané při
zemědělské práci. Pokud někoho přistihla při lelkování
nebo dokonce při zahálce, nechala si dotyčného
předvolat a velmi důrazně mu domluvila. Pokud
provinilec varování nedbal, byl nemilosrdně potrestán
bičem.
Vyprávění o přísné paní matce se dostalo až do souboru
pověstí od H. Blumricha z Frýdlantu a upomíná na ní i
ona louka, které se říkalo „Louka paní mámy“.

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 hospoda v Černousích v roce 1913.
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