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http://cernousy.cz
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.
Využívám možnosti vydání našeho prvního čísla Zpravodaje obce
Černousy v roce 2013 k tomu, abych Vám všem popřál mnoho štěstí,
zdraví a osobních úspěchů v průběhu celého roku 2013.
Věřím, že většina z Vás bude v nastávajícím roce pozitivně naladěná, což
bude asi jednou z nejdůležitějších podmínek k úspěšnému překonání veškerých „ vládních
ekonomických, úsporných a jiných opatření a nástrah,“ které nám rok 2013 zřejmě přinese.
Vladimír Keller
starosta obce

Blahopřání
V lednu slaví své narozeniny 29 našich občanů a občánků, v únoru oslaví svoje
narození 32 občanů. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Narozeniny v lednu slaví paní a slečny: Lubomíra Pavlíčková, Jarmila Jonášová, Vlasta
Barabančíková, Jitka Novotná, Jaroslava Bednářová, Soňa Horáková, Vlasta
Barabančíková ml., Ilona Schernstejnová, Michaela Fulínová, Eva Pillerová, Jitka
Jonášová, Nela Siváková, Jasmíne Sejpová, Eliška Šlapáková a Nataša Šlapáková.
Pánové a chlapci: Jaroslav Koráb, Pavel Horák, Zdeněk Konkus, Jiří Gürlich, František
Šikola, Pavel Thiel, Miroslav Richter, Ján Feri, Petr Keller, Martin Pěch, Ondřej Šikola,
Jan Zikmund, Dominik Jarka a Milan Petr Vološin.
V únoru budou slavit dámy: Anna Chowaniecová, Mariánne Pelcová, Alžběta Roudná,
Vladimíra Konkusová, Emílie Krkošková, Božena Tretiníková, Zdeňka Samešová, Ivana
Krišáková, Iveta Maxová, Anna Patočková, Monika Ferencová, Michaela Pavlenková,
Valentýna Horáková a Šárka Divišová. Pánové: Rudolf Fetr, Karel Prášek, Jaroslav Bradáč,
Josef Siřínek, Alois Deschnann, František Školák, Ladislav Sameš, František Pelc, Milan
Zaunar, Richard Roudný, Petr Coufal, Josef Schernstein, Tomáš Daniel, Ladislav Konkus,
David Kadeřábek, Tomáš Jarka, Jan Barabančík a Pavel Jelínek.
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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Pokud máte svojí e-mailovou adresu a chcete být informováni o dění v naší obci, pošlete svůj e-mail
na adresu: pecoufal@seznam.cz (stačí napsat např. „posílat zprávy“). Budeme Vám posílat: náš
Zpravodaj v elektronické podobě, pozvánky na zasedání a různé akce pořádané v obci a okolí, fotky
z akcí konaných v obci, informace a jiné zajímavosti, které jsou na OÚ k dispozici.

Stránky obce
Na internetových stránkách obce, http//cernousy.cz můžete najít rubriku „Návštěvní kniha“, kam
můžete psát své připomínky a návrhy pro obec, nebo své zážitky a pocity, prostě to co máte na srdci.
Příspěvky sice musí projít schválením administrátora, aby se na stránky nedostaly články odporující
zákonu, zveřejněny však budou všechny (i kritické) příspěvky, které nebudou protizákonné.
Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž

Soutěž o nejkrásnější fotografii, pořízenou v naší obci.
Zúčastnit soutěže 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. Fotografie z loňského roku
nebudou do soutěže zařazeny. Soutěž bude trvat až do konce března 2013, 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 (s jejich souhlasem)
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 úřadu. Všechny
fotografie musí obsahovat kontakt na jejich autora (adresa, e-mail, telefon).
Těšíme se na Vaše zajímavé a originální nápady.
Soutěž
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Jízdní řády
V prosinci loňského roku začaly platit nové jízdní řády vlakové i autobusové dopravy. Jízdní řády linek
vlakové a autobusové dopravy, které zajíždějí do naší obce přikládáme jako přílohu tohoto
zpravodaje.Případné připomínky a požadavky ke změnám jízdních řádů podávejte na Obecním úřadu.

Veselé obecní klání
Obec Černousy spolu s Šárkou Šemberovou uspořádaly v listopadu v hospodě Pod Kaštanem
v Černousích Veselé obecní klání. Čtyřčlenná družstva ze tří částí obce (Boleslavi, Černous a ze Vsi),
složená z řad dobrovolníků, soutěžila mezi sebou v netradičních disciplínách. Hlavní rozhodčí a
scenáristé soutěže, Dana a Láďa Konkusovi nestranně řídili všech pět soutěžních disciplín, z kterých
vyšli nakonec vítězně Boleslaváci. Všichni si pak odnesli pěkné ceny v podobě piva, sladkostí a také
úsměvné ceny, jako večeři při svíčkách (čínská polévka a svíčky), sušičky na prádlo (šňůra na prádlo
a kolíčky) a něco na zub (kartáček na zuby a zubní pasta). O to kdo vyhraje ale vůbec nešlo.
Organizátorům šlo především o to, abychom se sešli, pobavili a v pošmurných podzimních dnech
trochu rozveselili, což se evidentně podařilo.
Součástí klání byla i soutěž v pečení. Pekařky z naší obce přinesly několik druhů výborného pečiva a
nezaujatá porota pod vedením starosty obce měla nelehký úkol, vybrat to nejlepší. Všechny výrobky
však byly tak dobré, že se nakonec porota rozhodla vybrat tři nejlepší losem. Oceněn byl také
nádherný dort z dětské kategorie.
Na závěr jsme si na skvělém pečivu všichni pochutnali a dále se bavili při příjemné hudbě pana Milana
Mazánka na pokračující zábavě.
Je jenom škoda, že se tato krásná akce nesetkala s větším zájmem veřejnosti.
Děkujeme tímto všem soutěžícím, kteří ochotně a dobrovolně nesli svojí kůži na trh a s vervou bojovali
za svoji část obce, také všem pekařkám, které napekly a donesly své chutné pečivo a připravily nám
tím všem sladké potěšení. Velké poděkování patří hlavně organizátorům a protagonistům celé akce,
Daně a Láďovi Konkusovým, Šárce Šemberové a její rodině za perfektní spolupráci a spoustu
skvělých nápadů. Neméně také sponzorům: Obci Černousy a paní Zikmundové.
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Návštěva hejtmana
Začátkem prosince se naší obci dostalo pocty v podobě návštěvy nově zvoleného hejtmana
Libereckého kraje Bc. Martina Půty. Černousy byla jednou z prvních obcí, kterou hejtman ve své
funkci navštívil. Za účasti zastupitelů obce, starostů sousedních obcí, Habartic, Višňové a Pertoltic
proběhla v zasedací místnosti OÚ velice vstřícná a neformální diskuze. Starostové upozornili
hejtmana na problémy s dopravou a na žalostný stav krajských silnic. Starosta Vladimír Keller předal
hejtmanovi složku, ve které zdokumentoval korespondenci s různými institucemi (Povodí Labe, Úřad
vlády, KÚ a jiných) a jeho marného snažení o řešení otázky neustálých povodní a úpravy koryta řeky
Smědé. Hejtman Martin Půta slíbil, že si vše prostuduje a určitě se bude našimi problémy zabývat a
v rámci možností se je snažit řešit. O tom, že nemluvil do větru nás záhy přesvědčil koncem roku
schválený rozpočet LK na rok 2013, ve kterém je vyčleněna i částka na obnovu silnice z Černous přes
Boleslav do Višňové.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli jsme tak jako před rokem, rozsvítili vánoční
strom před OÚ. Vánoční koledy nám nádherně zazpívaly naše ženy
pod vedením paní Jiřiny Šikolové za kytarového doprovodu pana
Kořínka. Navodily tak příjemnou předvánoční atmosféru, kterou
umocnila sladká vůně punče a chutné prdelačky od starosty. Také
jsme si mohli pochutnat na cukroví, které donesly šikovné pekařky
z obce. Celá akce i přes chladné počasí přilákala desítky lidí, kteří si
společně zazpívali vánoční koledy, podebatovali a pobavili se.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele
Preventivně informační oddělění
Chaty v Habarticích vykrádali místní
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Pod svícnem bývá největší tma
Frýdlantští policisté se v posledních měsících potýkali s několika případy vloupání do rekreačních
chalup a to především v obci Habartice. Během zhrubs dvou měsíců byly vykradeny tři chalupy.
Jedno z prvních vloupání bylo oznámeno v polovině října. Do chalupy v Habarticích se zloděj dostal
přes okno a z interiéru vzal bezmála dvě stě metrů měděných kabelů, dále pak cca sto metrů kabelů
na pevnou instalaci. Zmizely také veškeré instalatérské pomůcky, měděné trubky, čerpadla, motorová
pila, filtrace k bazénu a spousta dalších věcí, jejíchž hodnota dosahovala deseti tisíc korun.
K dalšímu vloupání došlo v první dekádě listopadu. Tentokrát se jednalo o neobydlený a vyklizený
dům opět v Habarticích. Ale i přesto si zloděj si z domu některé věci odnesl. Odštípal kabely od jističů
a pak vytrhl ze zdi. Způsobená škoda byla přes osm set korun.
Frýdlantští kriminalisté se všemi případy velice intenzívně zabývali. Jejich vlastní činností se jim
podařilo všechny popsané případy objasnit a zjistit konkrétní pachatele. Jednalo se o dva místní muže
ve věku 25 a 33 let, kteří se policistům k vloupání doznali. Veškeré věci, které v chalupách ukradli,
prodávali ve sběrných surovinách v sousedním Polsku. Muži navíc spoléhali na mezi lidmi rozšířené, i
když nepodložené tvrzrní, že trestnou činnost tohoto druhu páchají na Habarticku zejména občané
sousedního Polska. Opak byl ale pravdou, oba muži beze zbytku naplnili rčení, že „pod svícnem bývá
největší tma“.
Oba muži si již převzali usnesení o zahájení trestního stíhání, ve kterém je policejní komisařka viní
z přečinu krádeže a porušování domovní svobody, za což jim hrozí až dvouleté tresty odnětí svobody.
Každý z mužů má za sebou trestní minulost. Mladšího z nich odsoudil v loňském roce liberecký soud
za krádeže k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvanácti měsíců se zkušební dobou do
letošního roku. Druhý z pachatelů byl v loňském roce odsouzen za opakované krádeže k trestu
obecně prospěšných prací v počtu dvě stě hodin. Ty do současné doby nevykonal ….
mjr. Bc. Vlasta Suchánková
mluvčí KŘP Libereckého kraje

Vaše příspěvky
Ráda čtu Zpravodaj o obci Ves – Černousy, tak jsem se rozhodla, že napíšu také pár řádků.
Už jsem v pohraničí od 7. roku, bydlela jsem 58 roků v Andělce, kde jsem začala chodit do druhé třídy.
Byly tam ještě všechny německé rodiny, se kterými jsme ještě dva týdny bydleli, než je odsunuli. Když
jsme měli tělocvik, chodili jsme cvičit do Vsi s veseckými žáky, protože nás učil učitel ze Vsi. Ve Vsi
učil jeden den a jeden den v Andělce, než jsme měli stálého učitele. Byla legrace, na všechno ráda
vzpomínám.
Dělala jsem na statku v Andělce, tam to byla také samá soutěž, se kterou přišel pan Davídek starší.
Kdo bude mít dřív usušeno, po žních, uklizenou řepu a brambory. Byla legrace, byla zábava, na
všechno moc ráda vzpomínám. Teď když se jdu projít cestou kudy jsem chodila do školy do Vsi, už
jsou jenom vzpomínky. Schody ke kostelu, které už nejsou, továrna, obchod, pekař. Léta utíkají a
zůstávají jenom vzpomínky a povodně.
Jarmila Jonášová
Děkujeme paní Jonášové za její krásné vzpomínky z mládí a věříme, že to bude pro Vás, ostatní a
mladší dobrý podnět, podělit se s námi o ty své vzpomínky nebo zážitky v příštím zpravodaji.

Hasiči
Mikulášská nadílka
SDH Ves uspořádal v prosinci na sále
v hospodě ve Vsi pro děti z obce mikuláškou
nadílku. Mikuláš s andělem rozdali hodným
dětem balíčky se sladkostmi a ty jim za to
zazpívaly nebo přednesly básničku. Čerti byli
sice hrůzostrašní a menší děti se trošku bály, Mikuláš
ale rychle udělal jejich řádění přítrž a děti si s nimi
nakonec i pěkně zařádily při pěkné hudbě Míry
Křoviny.
Děkujeme tímto všem sponzorům: Obci Černousy, MS
Ves – Andělka, paní Věře Vokurkové, paní Elišce
Aronové a panu Miroslavu Křovinovi.
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Myslivci
Myslivecké sdružení Ves – Andělka
V listopadu se konala na Andělce tradiční „Poslední leč“, která se nám také tradičně
vydařila. Výborná myslivecká kuchyně a bohatá zvěřinová tombola přilákala více než
220 účastníků. První cena, pěkně vypasený divočák, putoval až do Jablonce.
Na honu na bažanta jsme odlovili 50 kusů, které byli použity do tomboly na Poslední
leč a zbytek byl rozdán mezi hosty MS a naše členy.
V prosinci jsme se sponzorským darem také podíleli na mikulášské nadílce ve Vsi.
26.12. jsme se sešli na tradičním ukončení roku. Po leči na divočáka, jsme si příjemně poseděli
s manželkami a přáteli, při hudbě v hospodě Pod Lípou ve Vsi.
Vážení čtenáři, jménem Mysliveckého sdružení Ves – Andělka Vám přeji v roce 2013 mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti a děkuji za Vaši přízeň.
Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář.

MS Ves – Andělka Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 23. února 2013 od 20:00 hodin
v restauraci Pod Lípou ve Vsi
tradiční myslivecká kuchyně a bohatá zvěřinová tombola
k tanci a poslechu bude hrát ORION

Něco z historie
Železnice
Před stavbou trati Liberec – Frýdlant – Zawidów – Nikrisch se vedl veškerý provoz mezi uvedenými
místy po silnici Liberec – Zhořelec. U krečamu v Habarticích se hromadilo množství povozů, ať již
čekaly na celní odbavení, či se občerstvovali v krečamu nebo tam hledali nocleh. V tu dobu se tam
hromadily povozy, což je vidět na vysokém příjmu celnice z roku 1850. Velmi často byl plný nejen dvůr
celnice, ale i dvůr krečamu různými nákladními povozy.
To se však změnilo dokončením trati Liberec – Zavodiv, která byla otevřena v květnu 1875. Zavidov –
Nikrisch pak 1.7., dále Zhořelec – Nikrisch 1.10.1975. Bohužel se muselo upustit od původního
záměru vybudovat nádraží blíže k městu a tím přiblížit trať blíže k Zavidovu a Habarticím. S tímto
plánem nesouhlasili bývalí radní Zavidova a tudíž je nádraží 3 km vzdálené a zároveň i Habartičtí mají
3 km na nádraží do Černous.
Pěší, mající cosi k proclení, využívali cesty kolem hranic /Lager Rein/. Jízdní pošta měla od roku 1879
dovolený přejezd cestou u Ostrichen. Ostatní museli používat cesty přes Černousy.
Daleká cesta k vlaku byla již delší dobu lidem na obtíž, zvláště v zimě a za špatného počasí, když
museli k rannímu vlaku jedoucímu do Frýdlantu již v 6
hodin ráno. Lidé jezdili za prací a do školy do Frýdlantu.
Již vícekrát bylo u Okresní správy ve Frýdlantě žádáno
o stavbu spojovací cesty mezi Habarticemi a nádražím
v Černousích, dosud však marně.
Závidovské nádraží je hraničním nádražím a tudíž má
jak říšský, tak československý celní úřad, který byl před
rokem 1919 rakouský. Nádražní kanceláře se nalézají
částečně pod říšskou a částečně pod československou
správou.
Na trati jezdí denně 6 osobních a dva nákladní vlaky ze
Zavidova do Liberce a 6 osobních a 2 nákladní vlaky
z Liberce do Zavidova.
Dr, Anton Matzik – Kronika Habartic z roku 1935.
Překlad Günter Krause 1.6.1998
Černouské nádraží z předválečných let. Za zapůjčení
fotografie děkujeme panu Aleši Jehličkovi.
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Správná odpověď z minulého kvízu: Mladý teeneger na fotce
z roku 1982 byl Dušan Konkus. Z mnoha správných odpovědí
byl vylosován výherce a tím se stala Vědunka Beranová.
Blahopřejeme! Poukázku na nákup zboží v hodnotě 100,- Kč
v obchodu se smíšeným zbožím paní Věry Vokurkové si může
vyzvednout na OÚ.

Otázka dnešního kvízu:
Kdo je ten mladý gentleman na obrázku?
(Fotku dodal a počítačově pěkně upravil pan Dušan Konkus)
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.
Vylosovaný výherce opět získá poukázku na nákup zboží v hodnotě 100,- Kč v obchodu se
smíšeným zbožím paní Věry Vokurkové v Černousích.
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Jízdní řády jsou jako příloha pouze v tištěné podobě,
V elektronické podobě jsou k nahlédnutí na stránkách obce: http//cernousy.cz
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