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Občasník obce Černousy. Své připomínky a náměty na články adresujte na obecní úřad
nebo na: obec_cernousy@volny.cz, pecoufal@seznam.cz , Petr Coufal, tel. 725 716 576.
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2012 Vám přeji jménem svým i jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce,
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a pohody jak v osobním, tak i pracovním životě.
Stále dobrou náladu po celý rok si již připravte sami dle přiloženého receptu.
.
Vladimír Keller
Recept na dobrou náladu:
Vezme se 12 měsíců, očistí se od zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28 až 31 dílků tak, aby vystačily na celý rok.
Potom se vezme 1 dávka důvěry, 1 dávka poctivé práce, 2 dávky dobré nálady, přidají se 3
vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou. Takto připravený pokrm se ozdobí kytičkou
pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým slovem…

Blahopřání
Nejdříve mi dovolte, abych se omluvil všem, kterým jsem v minulých Zpravodajích zkomolil
jméno. Došlo k tomu automatickou opravou pravopisu v programu Word, kterou jsem přehlédl.
Ještě jednou se všem omlouvám. Petr Coufal.
Měsíce leden a únor jsou z hlediska porodnosti v naší obci velice bohaté.
V lednu slaví své narozeniny 33 našich občanů a občánků, v únoru oslaví
svoje narození stejně tak 33 občanů. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Narozeniny v lednu slaví paní a slečny: Lubomíra Pavlíčková, Jarmila
Jonášová, Elyzabeta Popovich, Vlasta Barabančíková, Jitka Novotná,
Jaroslava Bednářová, Soňa Horáková, Vlasta Barabančíková ml., Ilona
Schernsteinová, Michaela Fulínová, Eva Pillerová, Jitka Jonášová, Alžběta
Nemešová, Lenka Bízová, Nela Siváková, Jasmine Seppová, Eliška Šlapáková a Natálie
Šlapáková. Pánové a chlapci: Jaroslav Koráb, Pavel Horák, Zdeněk Konkus, Jiří Gürlich,
František Šikola, Pavel Thiel, Miroslav Richter, Ján Feri, Jaroslav Sivák, Petr Keller, Martin
Pěch, Ondřej Šikola, Jan Zikmund, Dominik Jarka a Petr Milan Vološín.
V únoru budou slavit dámy: Anna Chowaniecová, Mariánne Pelcová, Alžběta Roudná,
Vladimíra Konkusová, Emílie Krkošková, Ewa Ptáčková, Ivana Jelínková, Božena Tretiníková,
Zdeňka Samešová, Ivana Krišáková, Olga Morávková, Iveta Maxová, Anna Patočková, Monika
Ferencová, Michaela Pavlenková a Valentýna Horáková. Pánové: Rudolf Fetr, Karel Prášek,
Jaroslav Bradáč, Josef Siřínek, Alois Deschmann, František Školák, Ladislav Sameš, Milan
Zounar, Richard Roudný, Jaroslav Holub, Petr Coufal, Josef Schernstein, Ladislav Konkus,
Jan Barabančík, Pavel Jelínek, Jan Nemeš a Milan Horvát.
Všem ještě jednou hodně zdraví a spokojenosti.
(Pokud si nepřejete zveřejňovat svá jména nebo svých dětí, oznamte to na obecním úřadu.)
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Obecní zastupitelstvo
Dne 24.11.2011 bylo na zasedání zastupitelstva obce schváleno usnesení č. 5, kde byl i mimo jiné
schválen návrh rozpočtu obce na rok 2012. Celé usnesení bylo řádně vyvěšeno na úřední desce a na
stránkách obce http://cernousy.cz.

Škola ve Višňové
Obec Višňová se po dlouhém zvažování a zjišťování možností udržet úplnou školní docházku,
rozhodla zrušit 2. stupeň základní školy od 1.9.2012. Důvodem je stále klesající počet dětí a tím
rostoucí náklady na provoz školy. Problémem nedostatku žáků a různými možnostmi řešení se vedení
školy s vedením obce zabývalo několik let. Od září 2012 tak žáci od 6. třídy budou dojíždět do školy
do Frýdlantu.

Jízdní řády
Dne 11.12.2011 začaly platit nové jízdní řády vlakové i autobusové dopravy. Jízdní řády linek ČD a
ČSAD, které zajíždějí do naší obce přikládáme jako přílohu tohoto zpravodaje.
Případné připomínky a požadavky ke změnám jízdních řádů podávejte na Obecním úřadu.

Adventní dění v obci
Rozsvícení vánočního stromu
V rámci obnovení starých tradic, uspořádala obec první adventní neděli, 27.listopadu, krásnou
akci. Před Obecním úřadem byl postaven a ozdoben vánoční strom a za Vaší hojné účasti jsme
ho společně rozsvítili. Vánoční koledy, které zazpívaly naše ženy, pod vedením paní Jiřiny
Šikolové, za doprovodu houslového génia Ladislava Ondřejíka, navodily příjemnou vánoční
atmosféru. Pochutnali jsme si na „starostově prdelačce“, Vašich cukrářských výrobcích a zahřáli
se voňavým punčem. Pěkný podvečer splnil svůj záměr, lidé z vesnice se sešli, podebatovali se
sousedy, pobavili a oprostili se od všedních starostí.

Mikulášská nadílka
Sbor dobrovolných hasičů Ves uspořádal dne 3. prosince
mikulášskou nadílku na sále ve Vsi. Děti se při čekání na
Mikuláše pěkně rozdováděly při hudební a světelné šou Míry
Křoviny. Vše se však rychle změnilo, když na sál vtrhli
hrůzostrašní čerti v podání Petra Burdy a Romana Mráčka a
děti strachy ani nedutaly. Vzápětí však čerty zkrotil
majestátný Mikuláš (Lojzík Deschmann), který přišel v doprovodu
krásného anděla (Veroniky Eibichové). Děti slíbily Mikuláši, že už
nebudou zlobit, každý přednesl básničku nebo něco zazpíval a za to
dostal balíček plný sladkostí. Děti také dostaly zákusky a limonáda tekla
proudem a to vše díky sponzorům, kterým tímto moc děkujeme: Obcii
Černousy, panu Marku Hešovi, panu Miroslavu Křovinovi, panu Petru
Hradeckému, paní Věře Vokurkové, MS Andělka – Ves.
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Koncert v kostele sv. Vavřince ve Vsi
Dne 10. prosince se konal v kostele sv. Vavřince ve Vsi vánoční koncert. V zaplněném kostele
navodily slavnostní předvánoční náladu koledy zazpívané dětmi z višňovské školy, sborem Proudy a
krásné skladby v podání houslového mistra Ladislava Ondřejíka za doprovodu Šárky Bartákové.

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž o nejkrásnější fotografii, pořízenou v naší obci a okolí. Zúčastnit se mohou všichni obyvatelé
naší obce, styl a barevnost fotografie si určí každý sám. Každý fotograf smí odeslat maximálně 3
fotografie (památek, budov, přírodní scenerie atd.) typické pro naši obec a jejího blízkého okolí.
Soutěž bude trvat až do konce března 2012, kdy porota vybere tři nejlepší fotografie. Porota bude
hodnotit především estetičnost, zajímavý detail a zajímavý nápad. Vítězové budou odměněni
hodnotnými cenami a jejich fotky budou (se souhlasem autora) otištěny ve Zpravodaji obce a
vyvěšeny na www stránkách obce. Svá díla zasílejte Petru Coufalovi na: pecoufal@seznam.cz
v digitální podobě a nebo předejte již vyvolané na obecním úřadě. Všechny fotografie musí obsahovat
kontakt na jejich autora (adresa, e-mail, telefon).
Těšíme se na Vaše zajímavé a originální nápady.
Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Žádost o spolupráci
Policie České republiky z důvodů rostoucí kriminality v našem regionu, žádá všechny občany o spolupráci.
Pokud si všimnete v nočních hodinách pohybu podezřelého vozidla, především s cizí registrační značkou,
informujte obvodní oddělení PČR ve Frýdlantu na tel. 482 312 105 (6).

Hasiči

Konečně po
více než půl
roce jsme
od
stavebního
úřadu
ve
Frýdlantu
dostali
stavební
povolení na přístavbu hasičské zbrojnice. Naši chlapci jakoby se již nemohli dočkat svého
vytouženého útulku se hned vrhli do práce a pod vedením stavitele Josefa Hanzla a zkušeného tesaře
Petra Velcla začali stavět. Dokázali během prosince postavit a zastřešit hrubou stavbu a vše
nasvědčuje tomu, že se naše jednotka v letošním roce konečně dočká důstojného zázemí.
Děkujeme touto cestou starostovi obce panu Vladimíru Kellerovi,který zajistil vše potřebné od projektu
až po nákup materiálu a bez jehož pomoci by jsme jen těžko stavbu mohli realizovat. SDH Ves.
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Myslivci
Další dobře připravenou a velmi kladně
hodnocenou akcí Mysliveckého sdružení Andělka
– Ves v loňském roce byla Poslední leč dne
19.11.2011 v Andělce. Tradičně skvělá myslivecká
kuchyně Evy Štrbákové (svíčková, špízy, guláš)
přilákala více než 200 návštěvníků, k tanci a poslechu
hezky hrála kapela Orion. Přestože bylo připraveno 210
porcí jídel, byla kuchyně záhy vyjedená. V bohaté tombole
bylo rozdáno 150 cen, včetně hlavních, divočáka,
dančího, muflona a dvou kusů srnčího, které zajistil sám
předseda sdružení Zdeněk Štrbák. Poslední leč navštívili
lidé z Liberecka, Jablonecka, ale také naši přátelé
z Polska.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
kteří nám přispěli cenami do tomboly a neméně také
všem, kteří se na organizaci Poslední leče podíleli.
Děkuji, Rudolf Štrbák, hospodář MS.

Myslivecké sdružení Andělka –Ves
Vás srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
Výborná myslivecká
kuchyně

Bohatá tombola

Začátek ve 20:00

Hraje: ORION

V SOBOTU 18. 2. 2012
Pohostinství Pod Lípou VES

Něco z historie
Stručný přehled správního vývoje obce Ves – navazuje na článek ze Zpravodaje č. 6 / 2011.
MNV ve Vsi
Ve volbách v květnu 1954 tvořila obec se svými 136 obyvateli jeden volební obvod. Nejsou známy
výsledky voleb, víme však, že předsedou MNV se stal Rudolf Veselý a tajemníkem Rudolf Stanec.
Radu tvořili tři členové, z toho jedna žena (Davídková). Pracovaly čtyři stálé komise.
Ve volbách v květnu 1957 byli jako členové MNV zvoleni Helena Davídková, Josef Chotětovský,
Václav Jiříček, Jaroslav Koráb, Rudolf Pulec, Adam Mašek, Rudolf Stanec, Ludmila Steinbachová a
Rudolf Veselý. Funkcí předsedy byl pověřen Rudolf Veselý, funkcí tajemníka Rudolf Stanec a členem
rady se stala Ludmila Steinbachová. Dále byly zřízeny stálé komise MNV: zemědělská, finančně
rozpočtová a školská a kulturně osvětová. V červnu 1958 se po doplňovací volbě stal členem MNV
Josef Zimák.
Úřadovna MNV se v rámci obce patrně několikrát stěhovala. V roce 1950 se uvádí, že v domě čp. 44
bude zřízen MNV, který se upraví dobrovolnou brigádou členů MNV. Když byla 1957 opravena
národní škola, provedla se současně i oprava domu čp. 52, kam se v prosinci 1957 z farní budovy
přestěhovala nová úřadovna MNV. V červenci 1959 bylo v plánu renovovat dům čp. 44, který by po
opravě sloužil MNV, ČSČK a knihovně.
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Začátkem 50. let (1950) se schůze rady MNV ani hovory s občany nemohly konat pravidelně, protože
byl zrušen místní hostinec. Později (od 1954) se zasedání národního výboru uskutečňovalo v hostinci
Pod lípami, umístěném v kulturním domě.
MNV Ves se rovněž zúčastnil socialistické soutěže národních výborů, především se sousedními
obcemi. Soutěžilo se v rychlosti ukončení zemědělských prací, činnosti MNV a jeho jednotlivých
složek (schůzování), ve sběru surovin apod.
Ve volbách do MNV v červnu 1960 byli za členy MNV navrženi Rudolf Veselý, Václav Jiříček, Jaroslav
Koráb, Josef Zimák, Bohuslav Bursa, Miroslav Antoš, Václav Steinbach, Zdeněk Velda, Jan Jelínek,
Jan Tomášek, Vladimír Davídek, Josef Diviš, Františka Poupová, Jana Jůnová, Anna Kellerová a
Miloslav Čermák. Předsedou komise finanční se měl stát V. Steinbach, školské Z. Velda a komise
zemědělské V. Davídek. Na předsedu MNV byl po předchozím schválení ve výboru MO KSČ navržen
Václav Jiříček a na funkci tajemníka Rudolf Veselý.
Stručný výpis z inventáře Státního oblastního archivu v Litoměřicích, který si můžete zapůjčit v naší
knihovně.

Na závěr trochu vzpomínek
Branci z roku 1967 (zleva: Josef Bradáč, Josef Švadlenka, Ladislav Konkus, Josef Siřínek, Miroslav
Surovka). Fotku zapůjčil pan Josef Švadlenka, děkujeme.
No posuďte sami, vždyť ty kluci se za ty roky vůbec nezměnili !

Zpravodaj Obce Černousy

5

Vám nabízí:
Polední menu v ceně 63,- Kč
( na objednávku, po dohodě s dovozem)
každý týden jídelníček na vývěskách
Teplá i studená domácí kuchyně,
poháry, nanuky, cukrovinky
OTEVŘENO
Pondělí: 16:30 – 20:00
Úterý:
16:30 – 20:30
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

zavřeno
16:30 – 20:30
16:30 – 23:00
15:00 – 23:00
15:00 – 20:00
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t
Šárka Šemberková

Tel.: 723 805 538
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Na návštěvu
Vás zve Petr Hradecký
ávšt
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