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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.
Tento Zpravodaj je letošní poslední vydání. Chtěl bych zde poděkovat Petru Coufalovi
za velmi kvalitní úroveň tohoto našeho místního tisku, kterému věnuje i osobní volno.
Chci touto cestou informovat občany, kteří se na mne obrátili s dotazem, jak to letos je
s očkováním psů proti vzteklině. Dotaz jsem vznesl k MVDr. Černému, který nám psi v obci
přeočkovává. Bylo mi sděleno, že občané jsou informováni, že přeočkování se již provádí
pouze jednou za tři roky. Nabídl se, že pokud se přihlásí více zájemců o toto přeočkování je
po dohodě ochoten do obce přijet. Z tohoto důvodu je potřebné, aby se zájemci o tuto
službu přihlásili do konce roku na našem Obecním úřadu. Pokud bude tento seznam obsahovat pro něj dostačující
počet zájemců, je ochoten do obce přijet. Všechny zájemce budu včas informovat o termínu a místě přeočkování.
V opačném případě si bude nucen očkování psů zajistit každý sám.
Minulý rok jsme na první adventní neděli rozsvítili u Obecního úřadu náš první vánoční strom. Zájem byl ze
strany veřejnosti veliký. Připravený program byl velmi kladně hodnocen. Z uvedeného důvodu bychom chtěli
rozsvícení letošního vánočního stromku zopakovat. Věřím, že i letos bude ze strany našich žen ( a p. Ladislava
Ondřejíka !) připraveno, pro nás všechny, milé překvapení - krásný přednes vánočních koled.
Vážení občané obce. Protože není příliš možností abychom se lépe poznali, je 10.11.2012 na sále
v Pohostinství v Černousích, pořádána společenská akce : Veselé obecní zápolení.. Přátelského klání zástupců
našich místních části bude jistě „dramatické.“ Přijďte je proto povzbudit a pobavit se. Ženy se mohou prezentovat
svým pekařským uměním. Hodnotné ceny na ně již čekají !!
Dovoluji si Vám připomenout termín zájemců o provedení změn v nově vytvářeném územním plánu obce –
14.00 hodin dne 30.12.2012.
Všechny Vás srdečně zdraví
Vladimír Keller, starosta obce

Blahopřání
V listopadu slaví své narozeniny 19 našich občanů a občánků, v prosinci oslaví svoje
narození 23 občanů. Všem přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Narozeniny v listopadu slaví paní a slečny: Marie Štrbáková, Mária Horáková, Vědunka
Beranová, Jiřina Šikolová, Romana Brázdová, Šárka Šemberková, Eva Drahošová a
Kateřina Grulová. Pánové a chlapci: Dietar Thiel, Karol Ištók, Josef Konkus, Oldřich
Kudrnovský, Bohuslav Zelený, Ladislav Babiak, Roman Koniecki, Richard Müller, Milan
Bílý, Roman Žežulka a Miroslav Sivák.
V prosinci budou slavit dámy: Štefanie Kroupová, Anna Ondřejíková, Zdeňka
Wollmanová, Hana Babiaková, Helena Kolková, Iveta Kellerová, Daniela Koniecká, Soňa
Žežulková, Martina Lunetová a Lenka Koniecká, . Pánové: Milan Krkoška, Jiří Šemberk, Josef
Tretinik, Josef Šiška, Jiří Šemberk ml., Petr Fako, Jan Ottmar, Milan Zaunar, Marek Vnouček,
Marek Richter, Dominik Slípka, Petr Fako ml. a Matěj Richter.
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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Nový územní plán obce Černousy
Vážení občané a vlastníci pozemkových parcel,
oslovuji Vás v souvislosti s pořizováním nového územního plánu, který se uskutečňuje po deseti
letech a je poměrně náročný jak po stránce finanční, tak i administrativní. Protože jste vlastníkem
pozemkových parcel v katastru obce Černousy, včetně osad Boleslav a Ves. které jsou vedeny
v územním plánu jako louky, pastviny nebo pole a výhledově by je mohlo být využito k případné
výstavbě rodinných domků, je na Obecním úřadu k dispozici formulář „ Návrh na pořízení změny
územního plánu.“ Odpovědně si zvažte, jakým způsobem budete uvedené nemovitosti v budoucnu
využívat. Pokud budete mít zájem o změnu charakteru některých pozemků na stavební pozemky,
předejte vyplněný formulář nejpozději do 14.00 hodin dne 30.12.2012 na podatelnu Obecního
úřadu v Černousích. Na později podané návrhy nebude brán zřetel.
Územní plán je základním dokumentem pro stavební řízení.
Pokud budete potřebovat pomoc při vyplňování dotazníku, je možno domluvit schůzku na Obecním
úřadu a při této příležitosti dotazník odevzdat. Dotazník k vyplnění si také můžete stáhnout na
stránkách obce: http//cernousy.cz
Bc. Vladimír Keller
starosta obce

Zubní ordinace – dovolená
Zubní ordinace Černousy, MUDr. Jiří Gürlich
14.12.2012 – 2.1.2013

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 nově 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.
Žádáme všechny občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese OÚ, aby si laskavě
průběžně vyzvedávali doručenou poštu. Děkujeme.
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Soutěž o nejkrásnější fotografii, pořízenou v naší obci.
Zahajujeme druhý ročník soutěže 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. Fotografie z loňského roku nebudou do soutěže
zařazené. 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 úřadě. Všechny fotografie musí obsahovat
kontakt na jejich autora (adresa, e-mail, telefon).
Těšíme se na Vaše zajímavé a originální nápady.
Soutěž

Soutěž
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Ve středu 7. listopadu 2012 od 17:00 hodin Vás zve starosta obce do zasedací
místnosti OÚ, na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Vaše příspěvky
Vážení spoluobčané,
kdysi jsem slyšel písničku ze samých zkratek, už si nepamatuji,kdo jí zpíval, ale přemýšlel jsem, jak
by skladatel vsunul do písně zkratku VPP. Ta se objevila až v dnešní době. Když jsem pochopil co
znamená, naučil se jí používat, chtěl jsem zjistit, jestli její název VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE je
na správném místě. A protože bylo pěkné léto, chodil jsem hodně na procházky a pozoroval.
Do té doby bych řekl, že se pro obec nic moc nedělá, ale opak je pravdou. Napíši co naši VPPáci
udělali, kde přiložili ruku k dílu.
Na jaře pracovali v obecním lese, kde řezali, rozváželi a pro OÚ prodávali spoluobčanům dřevo. Kvůli
výstavbě nových kůlen v Boleslavi staré zbourali, pokládali před nové kůlny panely. I kolem OÚ se
pracovalo, staré auto už nehyzdí příchod, lépe se šlape po nových schodech. Náš obchod také
vypadá lépe s novým zábradlím a nápisem.Vyklidili byt po zemřelém p.Doubravovi. Podíleli se na
vyčištění odvodňovacích koryt ve Vsi a Boleslavi. Průběžně sekali trávu na obecních prostorech a
hřbitově. Během celého roku pravidelně sváží odpad, kam popeláři nezajíždějí. Nyní, jak jsem
sledoval, prosekávají větve a nálet kolem silnice v Černousich.
VPPáci mi jistě prominou, jestli jsem na něco zapomněl, ale chtěl bych jim poděkovat, že pracuji tak
jak pracují a popřát, ať jim zůstane síla a chuť do další práce. Děkuji.
Loučí se
možná příští VPPák.
Setkání Boleslaváků
V Pohostinství Pod Kaštanem v Černousích se 15. září sešli rodáci, starousedlíci, Boleslaváci. Na
setkání dorazili rodáci jak místní tak i z daleka a zaplnili celý sál. Při příjemné hudbě, dobrém jídle a
pití se všichni dobře bavili a většina zůstala i na následující taneční zábavu, která se také velice
vydařila.

Hasiči
Hasiči Ves mají za sebou úspěšný rok. V květnu si přivezli poháry z Habartic a Předlánců a
v září obhájili loňské první místo na okrskové soutěži, kterou pořádal SDH Minkovice ve Vísce.
Pokud by se nám podařilo příští rok opět na okrskové soutěži zvítězit, získali bychom putovní
pohár okrsku do vlastnictví, což se ještě žádnému družstvu v historii nepodařilo.
V září jsme také uspořádali po mnoha letech svoji vlastní soutěž, nazvanou na počest nestora
hasičství ve Vsi pana Františka Pulce jeho jménem. Naši chlapci opět zabojovali a Pohár Františka
Pulce tak zůstal doma. Ani stará garda neudělala ostudu a vybojovali za druhé místo basu 11° pi va.
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev žen a mužů. Pozvání přijali i hasiči z polských Slawnikowic a
podařilo se tak navázat dobrou mezinárodní spolupráci. Počasí nám sice příliš nepřálo, což se také
odrazilo na nízké návštěvnosti, přesto si myslím, že to byla velice zdařilá akce.
Děkuji tímto nejenom našemu vítěznému družstvu ale také všem členům sboru, kteří se na organizaci
soutěže podíleli a také za skvělou hudbu Mírovi Křovinovi.
Petr Coufal, starosta SDH Ves.
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Ocenění dlouholeté práce
29.10.2012 se v Heřmanicích konalo setkání starostů a velitelů sborů dobrovolných hasičů na
Liberecku. Na tomto setkání předal starosta Sdružení hasičů ČMS okresu Liberec pan Navrátil
nejvyšší ocenění v rámci kraje, Medaili sv. Floriána panu Vladimíru Novotnému.
Pan Vladimír Novotný je hasičem už od roku 1948 a od roku 1959 působil jako velitel tehdejšího
požárního sboru a dále pak spoustu let jako velitel SDH Ves. Za své dlouholeté působení v SDH Ves
se zasloužil o mnoho úspěchů sboru a odvedl spoustu práce při záchraně životů občanů i majetku,
jak obecního, tak soukromého. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, výbor SDH Ves.

Myslivci
Myslivecké sdružení Ves – Andělka.
Poslední srpnový den proběhlo setkání myslivců
s manželkami při opékání prasátka, ve Vsi
v restauraci Pod Lípou, kterého se zůčastnili i
přátelé z polského Spytkówa. Akce se velice zdařila
a příští rok jí chceme určitě zopakovat.
Letošní plán odstřelu srnců 7 kusů byl splněn, bylo
sloveno 8 kusů.
Zakoupeno bylo 100 ks. bažantů, kteří jsou nyní
připravený na vypuštění do volné přírody.
Rudolf Štrbák, myslivecký hospodář.

MS Ves – Andělka Vás srdečně zve na

POSLEDNÍ LEČ
V sobotu 17. listopadu v restauraci v Andělce
od 20:00 hodin
Přijďte si užít výbornou mysliveckou kuchyni
a bohatou tombolu
Hrát bude ORION
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Trocha vzpomínek
Kluci (a dívka) z Boleslavi z roku 1982. Určitě mnoho z nich poznáváte a tak pro Vás bude jednoduché
uhodnout i otázku dnešního Kvízu.

Něco z pověstí
Rytířský kříž
Jedeme-li od Frýdlantu do Habartic, kousek před obcí protíná hlavní silnici spojnice mezi Černousy a
Hájem. Vpravo od křižovatky, jíž se dnes říká U Tanku, leží bezejmenný les, rozdělený potokem,
jehož jedné části říkali němečtí obyvatelé Kühbusch, druhá se nazývala Hainbusch. Na území toho
druhého stojí od poloviny 17. století až do dnešních časů dřevěný kříž. Ten byl po celou dobu své
existence obdivuhodně udržovaný a prošel několika důkladnými opravami. Všechny byly pečlivě
zaznamenány na tabulce umístěné uprostřed kříže. Mezi místními se kříži říkalo Rytířský.
Měl připomínat skutečnou událost, těžkou vraždu, ke které zde došlo v roce 1651. Pověst vypráví, že
tehdy šel slabomyslný syn mlynáře z Háje do zdejšího lesíka, aby přinesl větve, o něž ho údajně
požádal jeho otec. Když syn našel vhodný strom, vylezl na něj a začal sekerou větve osekávat.
Takové věci však byly přísně zakázané a on měl tu smůlu, že ho při tom překvapil pertoltický zeman,
jemuž les patřil. Byl to široko daleko vyhlášený násilník, jehož se všichni báli, a nejinak tomu bylo i
s nebohým mlynářským synkem. Zvláště když na něj zeman začal křičet a přikázal mu, ať ze stromu
okamžitě sleze.
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Protože si provinilec dokázal dobře představit, co by se s ním stalo, příkazu neuposlechl. Věděl však,
že na stromě nemůže sedět věčně, a tak ho strach a vzdor nakonec dohnaly k činu, jaký by od něho
nikdo nečekal. Ze zoufalství hodil dolů na pána svou sekyru a mířil tak dobře, že ho na místě zabil.
Pak rychle slezl dolů a zmizel. Nikdy ho nenašli a tak unikl svému trestu.
Kříž stojí na svém místě dodnes, i když je poněkud obtížné ho v hustém lese nalézt. Dnes je opět
opravený, ale údaje o jeho předešlých opravách zmizely. Na tabulce uprostřed je německý nápis
Edelmanns Kreus a pod ním pouze jediný letopočet, rok kdy došlo k oné nešťastné události.
Vybráno z publikace Pověsti od řeky Smědé. Lidová vyprávění z Frýdlantska a Jizerských hor.
Převyprávěla Eva Koudelková, radou a pomocí i mimo jiné přispěl pan Günter Krause.

Správná odpověď z minulého kvízu: Mladý hasičský adjunkt z roku
1975 je pan Karel Prášek. Z mnoha správných odpovědí byl
vylosován výherce a tím se stala paní Marcela Bradáčová.
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 teeneger na fotce z roku 1982?
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.

Školáček
Začal školní rok 2012/2013
3. září 2012 začal nový školní rok. Jeho začátek byl nový nejenom pro žáčky prvňáčky, ale i
pro ostatní žáky. Během prázdnin se totiž po provedené organizační změně přestěhovaly 1. - 5. třída
z budovy B do budovy A. Na žáky tak čekaly prostornější a světlejší třídy a v přízemí školy
čtyři moderně vybavené učebny, každá s interaktivní tabulí. Interaktivní tabule byly pořízeny jednak z
finančních darů poskytnutých po povodni v roce 2010 a jednak z projektu EU peníze školám (tzv.
„šablon).
Základní školu v současnosti navštěvuje 58 žáků. Řada z nich využívá služeb poskytovaných
školní družinou, kde je zapsáno 33 dětí ve dvou odděleních, o které se starají dvě vychovatelky.
Rodiče kladně přivítali posunutí začátku otevírací doby družiny na šestou hodinu ranní.
V mateřské škole je zapsáno 37 žáků ve dvou odděleních, která jsou v péčí tří učitelek. I zde
proběhla v době prázdnin velká změna. Kromě plánovaného malování byly kompletně předělány
a novým nábytkem zařízeny dvě místnosti (učebna a lehárna). Zbylou učebnu a šatnu čeká
rekonstrukce příští prázdniny.
Mgr. Helena Roubalová
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Zápis do volnočasových aktivit a kroužků
Zápis do volnočasových aktivit a kroužků proběhl ve škole 20. září. Žáci měli možnost vybírat
z celkem 9 možností, z nichž jsou od 1. října otevřeny atletika, čtenářský kroužek, florbal, hasičský
kroužek, myslivecký kroužek Smědáček, kroužek ručních prací a výtvarný kroužek. Pro malý zájem
nebyly bohužel otevřeny jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro děti.
Volnočasové aktivity pro děti zajišťuje občanské sdružení I. O. - Inteligentní odpoledne. Na
spolupráci se podílí učitelé školy, hasiči z Višňové (hasičský kroužek) a pan Tomáš Cyrus
(Smědáček).
Mgr. Helena Roubalová

Pár hádanek na závěr
Co zastaví padání vlasů ?
Podlaha !

Jak pomocí vody získáte doma světlo ?
Umyjete si okno !

Jak zabráníme tvorbě vrásek ?
Cpeme se, dokud se kůže nenatáhne !

Co je to: nejí to, nepije to a přece to roste ?
Ceny !

Jak se říká dobře vypadajícímu, chápavému a inteligentnímu muži ? Fáma !
Co chápe muž pod pojmem menu o sedmi chodech ?
Párek v rohlíku a šest piv !

Zpravodaj Obce Černousy

7

Zpravodaj Obce Černousy

8

