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Volně pobíhající psi. Znovu apelujeme na
občany, kteří svoje psy nechávají volně
pobíhat po obci. Jistě oprávněně se ozývají
ti, kteří psa nemají a nebo mají svého psa
zavřeného doma a když jdou psa venčit,
tak ho vedou na vodítku. Nikomu jistě
není příjemné, když jde z obchodu a volně
pobíhající pes mu očichává nákup. A ještě
horší, když se nedívá pod nohy a šlápne do
….!! I když tvrdíme, že zrovna ten náš
pes je hodný, víme z mnoha případů, že
chování psů nelze předvídat. Zranění a z
toho vzešlé následky si může postižený
nést celý život. Žádáme proto ty, kteří si
dosud neuvědomili, že se ostatním jejich
počínání nemusí líbit, aby své miláčky
zajistili tak, aby k pobíhání po obci
docházelo co nejméně. Zároveň ještě
upozorňujeme na úklid všeho co pes po
sobě nechá!!!
-------------------------------------------------------------------

Veřejná sbírka na záchranu Černovické
fary Dne 22.2.2011, na základě podnětu
přípravného výboru bylo zaregistrováno u
Ministerstva vnitra Občanské sdružení
fyzických a právnických osob pod názvem
„Sdružení pro záchranu historické
památky na okraji okresu Blansko“.
Hlavním cílem založení sdružení byla
snaha ze strany občanů získat dotaci na
záchranu historické budovy fary. Faru si
sdružení pronajalo na dobu deseti let.
Byla vypracována žádost a ta byla
postoupena na SZIF Koncem července
2011 přišel zvací dopis k podpisu Dohody
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR. Sdružení musí přispět i
svým podílem k dotaci což činí bez úroků
z překlenovacího úvěru přes 530 000,- Kč.
Sdružení bude hledat více zdrojové
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financování,. Jeden
ze zdrojů
financování podílu bude i veřejná sbírka
mezi občany, chataři i chalupáři Černovic.
Věříme, že kostel s farou a školou tvoří
hlavní dominanty obce. Proto se obracíme
na všechny občany, chataře i chalupáře
s žádostí o příspěvek na zvláštní konto,
které je určené pouze na opravu této fary
Částka bude do poslední koruny
vyúčtována a zveřejněna její výše a účel
použití. Každému dárci předem děkujeme.
Jen pro představu, termín oprav je do
ledna 2013. Číslo konta, případně termín
sbírky bude zveřejněn v příštím občasníku.
Za Sdružení Jaroslav Zhoř – předseda
sdružení.
----------------------------------------------------FORTUNA CUP 2011 – Charitativní
turnaj
v malé
kopané
pořádaný
v Černovicích 4.6.2011 na našem
víceúčelovém hřišti. . Účastnilo se 8
mužstev jak z okolních obcí tak 4
mužstva z Brna. Největší podíl na
úspěchu má samozřejmě nádherné počasí a
zájem všech přispět na dobrou věc, tedy
pomoci nemocným dětem. Jen pro
informaci o tom , že se akce doopravdy
povedla svědčí suma přes 55 tisíc korun ,
která byla předána nadačnímu fondu
„Krtek“. Za pořadatele i za „Krtka“
všem velké dík. J.Z. a J.D.
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Černovské císařské hody 2011
Uprostřed návsi hrdě pne se máj,
své bílé tělo staví na obdiv.
Dokola září pestrých krojů háj,
červeň se sytou modří se snoubí
a temnou zeleň běloba vroubí.
Děvušky pěkné, každá jako květ,
v kolečku stojí, oči jim září,
každá si myslí: „Mě patří svět“
a občas očkem poohlédnou k máji,
kde stojí hochů jak dubů v háji.
A hudba hraje, vše se točí,
čí, skáče,
zpěv, jásot, smích se vlní dědinou.
Jen stará babka na lavici pláče,
že prchlo léto, nevrátí se víca slzy hrnou přes vrásčitou líc.
Ztepilý stárek hrdě hlavou hodí
a rozjásaným hlasem zavolá:
„Hej hola, hoši, čí že sú to hody?“
A hoši, kteří zatím tropí jaše,
vesele vzkřiknou: Čí by byly?
Naše!“
František Bařina
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Název císařské hody byl spojován s
nařízením císaře Josef II. v roce 1786 o
jednotném datu konání hodů - třetí neděli
v říjnu. Hody v Černovicích mají
dlouholetou tradici. Tři týdny před hody,
volila mládež v hospodě hodové stárky.
Bývali to obvykle zámožnější chlapci a
děvčata, kteří na to měli. Hodové veselí
trvalo někdy i tři dny, od neděle do úterý.
Jeho součástí bylo i mlácení kačera. Kačer
vyzdobený rozmarýnem, květy a pentlemi
se v pondělí odpoledne přinesl do
vyhrazeného prostoru, nejčastěji k máji.
Kačera posadili do vyhloubeného dolíku a
prostor okolo byl vysypán pískem. Chlapci
s cepy v rukou nejprve okolo kačera
tancovali, a potom se zavázanýma očima
kačera ubíjeli.
Výňatek z obecní kroniky z roku 1923: „
O hodech postaví hoši máji před hostincem
a provedou scénu s beranem, ve které
účinkují kat a Pardon. Přitom čte se ortel,
v němž víceméně vtipným způsobem
bývají připisovány beranovi všechny
skutky, při kterých se některé osobě
z vesnice stal malér. Pak bývají přípitky a
zahájení tance všemi osobami přítomnými,
které jsou vyzývány k tanci stárkem i 2
mládky (muži zase stárkou a 2 mládkami).
Stínání kačera, které před lety bylo o
hodech oblíbeno, bylo právem policejně
zakázáno pro nelidské týrání zvířat.¨“.
Poděkování patří všem stárkům a
stárkovým,
stárkovým, všem účinkujícím, ale i
rodičům , pořadatelům a také těm co se na
hodech jakýmkoliv způsobem podíleli.
Rekordní počet párů /29/ asi už nikdy
nebude. Myslím si, že účast mladých
lidí/stárků a stárkových/ z jiných obcí
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hodům v Černovicích přináší daleko větší
publicitu a sledovanost. Daleko více
fotografií naleznete na stránkách obce.
Jaroslav Zhoř starosta
Konkurz na pronájem místní hospody
Obecní zastupitelstvo vyhlašuje konkurz
na pronájem hospody v Černovicích.
Termín nástupu je 1.12.2011. Přihlášky
podávejte písemně do 13.11.2011 na
Obecní úřad Černovice.
Územní plán obce Černovice
Veřejné projednávání Návrhu ÚP obce
Černovice se uskuteční 13.12.2011 na
obecním úřadě v Černovicích. Veškeré
informace jsou na úřední desce obce
Černovice /www.obeccernovice.cz/ nebo
v kanceláři obecního úřadu.
Jubilea v listopadu a prosinci
Musilová Ludmila č. 23.
Musilová Vlasta č. 42.
Proks Zdeněk č. 109.
Hašková Marie č. 12.
Ostrý Josef č. 145.
Dostál Vojtěch č. 104.
Blažková Anna č. 125.
Peša Miroslav č. 3.
Ukládání a třídění odpadu do kontejnerů
Obracíme se na všechny občany, chataře a
chalupáře ohledně ukládání odpadu
/sklo,papír, plasty/ do kontejnerů v obci.
Pro lepší skladovatelnost prosíme o
sešlapávání PET lahví a následné uložení.
To samé se týká papíru. Předem děkujeme
za pochopení. J.Z.
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Kalendář akcí 2011

26.6.2011 neděle Pouťová zábava Veselá trojka Pavla
Kršky 17 hodin

8.1.2011 sobota Myslivecký ples Bystřická kapela

1.7.2011 pátek soukromá akce

29.1.2011 sobota Salonek soukromá akce

4.7.2011 pondělí areál + KD

4.2.2011 pátek Hasičský ples PROROCK

9.7.2011 sobota Noc s myslivcem - Veselá trojka
Pavla Kršky

19.2.2011 sobota salonek soukromá akce
27.2.2011 neděle Dětský karneval MŠ 13.30
5.3.2011 sobota Obecní maškarní ples - Brťovská
šestka

23.7.2011 sobota areál - soukromá akce
30.7.2011 sobota Salonek - soukromá akce
30.7.2011 sobota KD - hasičský večer

8.3.2011 úterý Masopust - Pochovávání basy

31.7.2011 neděle Pohár SDH

12.3.2011 sobota Výroční schůze MS - salonek

12.8.2011 pátek - KD - pohřeb

27.3.2011 neděle Ochotnické divadlo 18.30 "Na koho
to slovo padne"

20.8.2011 sobota Soukromá akce - svatba

25.4. 2011 pondělí Velikonoční pondělí
29.4.2011 pátek Taneční zábava hraje PROROCK
pořádá SDH
30.4.2011 sobota Pálení čarodějnic
14.5.2011 sobota Salonek - soukromá akce
28.5.2011 sobota areál a hřiště - soukromá akce
4.6.2011 sobota FORTUNA cup - sportovní a
charitativní akce + dětský den - areál a hřiště
5.6.2011 neděle salonek soukromá akce
11.6.2011 sobota Rybářské závody na rybníku Pilát
v Černovicích
12.6.2011 neděle Školní besídka - kulturní dům
18. 6. 2011 sobota Soukromá akce - KD
19.6.2011 neděle Střelby na asfaltové terče MS

28.8.2011 neděle Pohádkový les
17.9.2011 sobota nohejbalový turnaj - hřiště 9.00
1.10.2011 sobota Soukromá akce KD
14.10.2011 pátek Předhodová zábava
16.10.2011 neděle Tradiční krojované hody
17.10.2011 pondělí Mlácení káčera
28.10.2011 pátek Lampionový průvod
5.11.2011 sobota Vyhlášení výsledků hasičské ligy
25.11.2011 pátek Kácení máje
27.11.2011 neděle Rozžíhání vánočního stromu
3.12.2011 sobota Mikulášská nadílka
10.12.2011 sobota Degustace a výstava jablek
31.12.2011 sobota Silvestr na návsi

24.6.2011 pátek Předpouťová zábava SDH
4

Občasník obce Černovice
www.obeccernovice.cz

Pro čtenáře zde budeme postupně
zveřejňovat doslovný opis obecní kroniky.
Věřím, že každý kdo má co dočinění
s Černovicemi bude tuto rubriku číst velice
pozorně.

Rok 1924
Počasí
Tento rok v ohledu počasí byl celkem
normálním rokem. Bylo málo sněhu a zima
mírná, ale jaro nebylo časné, ani příjemné.
První pěkný den byl až 12. května. Polní
práce počala jak obyčejně počátkem dubna
a trvala do 8. listopadu, kdy zamrzlo. Na
úrodu byl tento rok obyčejný.
Hospodářské zvířectvo
vířectvo
Jaký počet hospodářského zvířectva v obci
byl chován, o tom záznamy se
nezachovaly. Odprodáno bylo jinam (část
2 zdejšími řezníky poražená není známa) :
Krav a býků:na chov 34,jatečných 9
Jalovic a telat : na chov 19 jatečných 27
Vepřů : na chov -

jatečných 76

Koní : na chov 6 jatečných 1
Koz a kůzlat na chov 7 jatečných 2
Průměrná cena krávy byla
Kč, telete
Kč, vepře
Kč. Cena másla byla 16-27
Kč, 1 litr mléka 1.50 Kč.
Z dobytčích nemocí zaznamenáváme tj.
nákazu pohlavního ústrojí hovězího
dobytka, po níž zůstalo málo krav
stelných. Poněvadž v okolí se vyskytla
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vzteklina psů a koček , trvala přímá
kontumace psů a koček i zde od 27.2.do
15.6. Živelní pohromou neutrpěla obec
žádnou, ani žádné neštěstí se nestalo.
Obyvatelstvo
Počet porodů byl 18, sňatků 5, úmrtí 10, a
to žádné náhlé, ani epidemické, ale jedno
násilné , samovražda oběšením (Jos. Peša
č.62). nová stavba v obci neprovedena
žádná.
Hospodaření obecní
Na tento rok obecní rozpočet činil
v potřebě 17.581 Kč a v úhradě 11.958
Kč. Skutečný příjem byl 31.223,41 Kč,
vydání 25.768,95 Kč se zůstatkem
5.454.46v Kč, takže byla rozvaha proti
rozpočtu větší o 13.700 Kč. Platilo se
68% přirážka k domovní třídní a činžovní
dani a 159% přirážka k dani pozemkové.
Daní platilo se z celé obce :
pozemkové
Kč, domovní
Kč, obratové
Kč, celkem
Kč, kromě daně z příjmu.
Stavební komise
Nově byla zvolena na další čtyřletí
5členná stavební komise : předseda Jílek
Josef č. 21, členové : Kšica Josef č. 27,
Šikula Josef č. 29, Peša Josef č. 100,
Proks Antonín č. 63.
Vysázené stromoví.
Obec dala na obecních pozemcích podél
okresní silnice a na návsi nákladem 300
Kč vysázeti 80 jasanů a každý ohradili 3
koly. Také jednotliví majitelé pozemků při
5
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silnici po vyzvání nové stromky vysázeli,
většinou okrasné. Mnohé z nich však
nedbalostí pasáků a majitelů dobytka byly
poškozeny a zašly.
Kulturní život
Z osvětových podniků v tomto roce
provedl „Sokol“ 2./III. divadelní
představení
veselohry „Nerozluční
přátelé“ .
Obec.
knihovna
doplněna
nově
zakoupenými 28 svazky, takže koncem
roku měla 125 svazků zábavných a 31
naučných knih, výpůjček bylo 362 od 167
čtenářů, vypůjčívalo si 18 osob.
Ze slavností pořádal sbordobrovolných
hasičů v červenci okrskové cvičení spojené
s oslavou 30letého trvání sboru.
Spolkový život
Sbor dobr. hasičů : měl 32 činných, 13
přispívajících a 1 čestného člena.
Činovníky byli : starostou Sedláček
Leopold, náčelníkem Peša Josef č. 100,
podnáčelníky a pokladn. Vavříček Fr. ml.
a Musil Fr. ml. č. 99, jednatelem Šikula
Fr. č. 5, členem výboru Jeřábek.
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Škola
Výpom. uč. Fr. Srba vyučoval zde do
konce školního roku. Od začátku nového
šk. roku ustanoven zde výpomocně, od
1/X. pak zatímně Jos. Zejda kandidát
učit. z Kunštátu. Naturální požitky říď.
učitele oceněny byly zem. šk. radou podle
dobrozdání berní správy :byt na 200 Kč,
užitek z pozemků 240 Kč a předepsala mu
srážeti ze služného ročně 440 Kč ve
prospěch státu. Žáci 2. tř. podnikli
21./VI. poučnou vycházku na hrad
Pernštýn. Ze státní ošacovací akce
obdarovány byly 2 děvčata šaty a 1 hoch
prádlem. Po návrhu učit. Sboru za
souhlasu míst. Škol. rady založena byla
16./XI. školní spořitelna, každé dítě
hodlající spořit poděleno bylo vkladní
knížkou (dar Ústředí Raiffeisen záložen
v Brně), účetní knihy daroval místní
Spořit. a záloženský spolek. Do konce
roku uspořili žáci 355 Kč. 30./XI. konána
besídka s rodiči, říď. učitel Hons promluvil
o součinnosti domova a školy, o dětském
spoření a školní spořitelně. Stát.
nakladatelství darovalo pro chudé žáky 9
učebnic v ceně 98 Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sokol: členů zdejších 24, z Tasovic 6,
celkem 30, z nich 2 ženy.
Činovníci : starosta Čepička Fr., nám.
starosty Šikula Jos. č. 29, náčelník Musil
Čeněk, jednatel Šikula Fr. č. 5 vzděláv.
Prutký, pokladn. Musil Fr. č. 99, členy
výboru Vavříček Fr. ml. Srba, Náhlík.
Cvičilo se málo , veř. cvičení nebylo.
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