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Analytická část
Charakteristika obce
Úvod
Obec Černovice leží na náhorní rovině, 624 m nad mořem. Je to nechráněná, větrům
otevřená krajina. Proto je tu po většinu roku drsné větrné počasí. Je to výměrou největší obec
z celého bývalého kunštátského okresu: její celková výměra je 1 318 ha. Z toho zemědělské
půda 407 ha, lesy 854 ha, vodní plochy 5 ha, zastavěná 6 ha, ostatní plochy 46 ha.Spádově
patří do oblasti ORP Boskovice. Mezi nejaktivnější spolky patří Sbor dobrovolných hasičů.

Historie
O existenci Černovic máme první písemnou zprávu z roku 1286 . Vesnice existovala již
dříve, ale v onom roce vstupuje do historie.
V jedné listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1286 je uváděn jako svědek při sporu o
cirkevní majetek v Šardicích mezi jinými osobami " Rudgerus, plabanus de Cernovicz " , čili
Rudger, farář v Černovicích. Badatelé soudí, že jde o naše Černovice, že tedy roku 1286 již
existovaly a že tp byla vesnice významná, protože zde byla fara a farář.
Černovice leží přesně na rozhraní panství velmi významných moravských rodů: pánů z
Pernštejna, z Lomnice, z Kunštátu a z Boskovic K významné změně v životě Černovic došlo
roku 1496, když loucké panství koupil Vilém z Pernštejna a připojil je i s Černovicemi k
pernštejnskému panství. Vilém z Pernštejna se stal nejbohatším mužem své doby , to jest 15. a
poč. 16. století, kdy vládli Jagellonci. Vytvořil největší pozemkovou državu ve střední
Evropě, měl ke konci života desítky panství a zámků na Moravě i v Čechách. Byl znamenitým
finančníkem a ekonomem a politickým sloupem českého státu, takže František Palacký ho
nazval největším mužem starých českých dějin po Karlu IV. I když žil na středomoravských
zámcích a na konci života v Pardubicích, zachoval si pevná pouta k rodovému hradu
Pernštejnu, který dodnes stojí v podstatě v té podobě, jak jej spolu se svými syny dostavěl. A
ve své závěti pověřil své dědice, Jana a Vojtěcha z Pernštejna, aby postavili v Doubravníku
důstojnou rodovou hrobku. Jeho testament byl splněn, a tak vznikla jedna z nejkrásnějších
staveb pozdní gotiky, ve které jsou největší Pernštejnové pochováni.
Vilém z Pernštejna byl svým poddaným milostivým pánem . Toho využili i Černovičtí a při
jedné z jeho návštěv na Pernštejně před něho předstoupila deputace černovických konšelů se
žádostí, aby napravil křivdu, která se jim stala zatopením selských pozemků panským
rybníkem, který pod obcí založili Lomnicové. Vilém žádosti vyhověl a tak vznikl první a
velmi vzácný dokument týkající se naší vesnice. Černovice se staly místem rychty a k této
rychtě byly připojeny Tasovice a Hodonín. Tyto vesnice náležely k černovickému kostelu a
tvořily farnost , která byla součástí doubravnického děkanátu.
Syn Vilém z Pernštejna, dědic jeho moravských a po smrti svého bratra Vojtěcha všech
pernštejnských statků, Jan "Bohatý" z Pernštejna, stavitel doubravnického kostela, dal pořídit
na pernštejnském panství gruntovní a sirotčí knihy. Zápisy o černovických gruntech začínají
roku 1544. Černovické zápisy patří k nejstarším na Moravě.
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1.1 Některá významná data z historie Černovic:
1286 – první zmínka o faře
1496 – Černovice v majetku pánů z Pernštejna
1544 – Počátek zápisů v gruntovních knihách.
1570 – Pořízeny dva zvony na věž kostela
1758 – První záznam o škole v Černovicích
1881 – Postavena nová jednopatrová budova pro školu
1892 – Založen Sbor dobrovolných hasičů
1918 – Zasazena u školy lípa svobody
1923 – Založena kronika obce
1955 – Zřízen poštovní úřad
1957 – Založeno Jednotné zemědělské družstvo
1964 – Dostavěn kulturní dům
1978 – Započato se stavbou mateřské školy
1992 – Dokončena stavba vodovodu
1999 – Předán protokol o obecních symbolech
2001 – Plynofikace obce

Obyvatelstvo
Demografická situace
Pokud jde o růst vesnice a počtu jejích obyvatel, ukazují archívní doklady, že
Černovice měly:
Roku 1674
1790
1834
1890
1900
1920
1930
1951
1958
1974
1977
1980
1985
1995
1996

20 domů, obydlených 19, jeden pustý (ve stavbě)
43 domů
348 obyvatel
71 domů
575 obyvatel
93 domů
625 obyvatel
103 domů
630 obyvatel
105 domů
603 obyvatel
110 domů
594 obyvatel
119 domů
463 obyvatel
477 obyvatel
403 obyvatel
411 obyvatel
133 domů
378 obyvatel
144 domů
380 obyvatel
148 domů
342 obyvatel
149 domů
331 obyvatel
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2000
2002
2004
2005
2018

150 domů
153 domů
155 domů
156 domů
170 domů

325 obyvatel
339 obyvatel
318 obyvatel
338 obyvatel
344 obyvatel
380 obyvatel

Sociální situace
V obci v současné době je významný počet předškolních dětí, potažmo rodin s malými dětmi. Je tu
rovněž relativně běžné (ve srovnání s většími městy) vícegenerační soužití. Existují rodiny, kde více
generací sdílí jednu domácnost, dále rodiny, kde žije více generací ve dvou bytech v jednom domě.
V širším slova smyslu lze jako vícegenerační soužití chápat i to, že se mladá rodina s dětmi žije poblíž
prarodičů, i když bydlí každý zvlášť.
Nežije tu žádné procento migrantů ani občanů z etnických a národnostních menšin.
Podíl počtu seniorů stále mírně roste. V kontextu okresu, kraje i republiky to sice není nijak
překvapivé, ale je nutné do budoucna počítat s tím, že seniorů bude přibývat na úkor populace
v produktivním věku. V současné době počet obyvatel ve věkových skupinách nad 70 let věku rapidně
klesá. Jde o ročníky narozené během Druhé světové války a před ní. Vyššího věku se ovšem postupně
začnou dožívat populačně silné poválečné ročníky. Vzhledem k tomu, že naděje dožití (průměrná
střední délka života) se stále zvyšuje, budou lidé narození po roce 1945 žít déle než je tomu teď. Podíl
seniorů v populaci tedy dále poroste a spolu s tím poroste i poptávka po službách pro seniory. Rovněž
se dá očekávat, že poválečné ročníky, nezasažené problémy spojenými s válkou, zraněními,
podvýživou atd. se vyššího věku dožijí v lepším zdraví. Budou tedy chtít svůj čas trávit aktivně a
budou očekávat, že v tuto možnost budou mít přímo v obci.

Spolková, osvětová a informační činnost
V Černovicích působí řada spolku a sdružení:
 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) existuje v Černovicích již přes 125 let. SDH disponuje
hasičským vozem CAS 25. V loňském roce obec zakoupila DA Ford. Zasahovali u požárů,
odstraňovali spadané stromy a překážky na komunikacích.
Každoročně SDH pořádá soutěž v požárním útoku, plesy, zábavy, hody, pouť a vyhlášení
okresní ligy v požárním sportu.. SDH pracuje s dětmi i dorostem.
 Myslivecké spolek Černovice vzniklo v roce 2003 jako občanské sdružení. Právo myslivosti
vykonává v honitbě pronajaté od Honebního společenstva Černovice. Výměra honitby je 693
ha na katastru obce Černovice.
 Základní organizace Českého svazu včelařů Lysice Lysická organizace v současnosti
sdružuje 77 členů ze 13 obcí včetně 8 členů z Černovic. Počet členů se postupně zvyšuje a
s chovem včel začínají i mladí lidé.
 Divadelní soubor – každoročně se snaží připravit s velkým úspěchem divadelní představení
pro veřejnost.
 Český svaz žen – pracuje s dětmi, kdy organizuje zájezdy do ZOO, zájezd na výstavy květin
a prázdninový „Pohádkový les“. Dále lampionový průvod a Mikulášskou nadílku.
 Spolek pro záchranu historické památky na okraji okresu Blansko – záchrana místní fary
a její rekonstrukce.
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Obec se všemi uvedenými spolky spolupracuje a poskytuje jim podporu, včetně finanční
podpory.

Trh práce
Ke 31.12. 2013 byla nezaměstnanost v Jihomoravském kraji 8,94%. Ve stejnou dobu byla v
okrese Blansko nezaměstnanost 7,60%. Nezaměstnanost a jevy s ní spojené tedy v regionu
nepředstavují takový problém, jako v jiných částech republiky. Průměrná mzda je v kraji 25
592 Kč, což je třetí nejvyšší průměrná mzda mezi kraji. Je to zejména relativně dobrou
dojezdovou vzdáleností do krajského města.

Technická infrastruktura
Obec je napojená na dešťovou kanalizaci, plynofikaci, veřejný vodovod, digitální telefonní
ústřednu a bezdrátový internet.
Nakládání s odpady – obec má fungující systém svozu komunálního odpadu a druhotných
surovin. Po obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – plasty, sklo, kartony, textil.
Pravidelný svoz komunálního odpadu domácností je jedenkrát za 14 dní.
Velkoobjemový komunální odpad, nebezpečný odpad, elektrozařízení je organizováno na
poptávku občanů. Stavební suť se vyváží k recyklaci do nedalekého Kunštátu.

Doprava
Černovicemi prochází silnice třetí třídy a okrajově silnice I.třídy R19. Pro další rozvoj obce je
klíčová výstavba rychlostní silnice R 43, která zlepší spojení s Brnem.
Obec nemá přímé napojení na železnici. Nejbližší železniční zastávka je v obci Skalice nad
Svitavou, která leží na koridoru Brno - Česká Třebová. Mezi Skalicí nad Svitavou a
Černovicemi existuje autobusové spojení IDSJMK. Další železniční napojení je Tišnov. Mezi
Tišnovem a Černovicemi taktéž existuje autobusové spojení.
Hromadná doprava je realizována v rámci integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje IDSJMK.

Životní prostředí
Vzhledem k tomu, že se v obci nevyskytuje průmysl znečišťující životní prostředí, nepotýká
se obec s většími problémy s životním prostředím. K dobrému stavu také přispívá poloha obce
mimo hlavní dopravní komunikace (dálnice a rychlostní silnice).
Přírodní památky - Habrová - skalní útvary, tzv. Rampirovy skály. PP Hersica - mokřadní
lesní společenstva s výskytem chráněné bledule jarní. PP Kačiny - nejvýše položené bukové a
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habrové porosty s bohatým bylinným podrostem. PP Údolí Chlébského potoka - velký výskyt
chráněných rostlin. Ploník.
.

Vybavenost
Zdravotnictví
V obci není zdravotní středisko. Lékař dojíždí jedenkrát měsíčně, kde ordinuje v budově obecního
úřadu. Stále středisko je v lysicích, kde ordinují dva praktičtí lékaři pro dospělé, lékař pro děti a
dorost, tři stomatologové, gynekolog a jednou týdně specialista - ortoped. Nemocnice je v Boskovicích
(21 km), v Blansku (27 km) a v Brně (44 km).

Školství
Obec je zřizovatelem mateřské školy a základní školy. Od 6 ročníku děti navštěvují Základní škola
Edvarda Beneše v Lysicích. Mimo osnovami stanovené výuky organizuje škola četné akce v rámci
zájmových kroužků

Sociální péče
Sociální služby poskytuje Oblastní charita Blansko a to v Blansku a v Boskovicích. Zajišťují i
terénní služby.
V obci je pro seniory zajišťována dodávka obědů. Za poplatek je možné si objednat úklid,
donášku léků a nákupů. K méně pohyblivým občanům dochází lékařská služba až do domu.
Domov pro seniory je v 15 km vzdálené Černé Hoře. Azylový dům se nachází v Boskovicích.

Kultura
Centrem kultury v obci je jednoznačně kulturní dům, areál pro kulturu a sport, základní škola a fara.
V obci funguje knihovna s fondem asi 2 000 svazků.
Divadelní představení ochotnického souboru se odehrávají v kulturním domě, kde je sál s jevištěm.
V letních měsících je využíván areál za kulturním domem.
O kulturních akcích jsou občané informování místním rozhlasem, na vývěskách, v místním občasníku
a na webu obce.
Seznam kulturních památek na území obce:
 Fara
 Kostel svatého Jana Křtitele
 Černý kříž

Sport a tělovýchova
V Černovicích je v provozu víceúčelové hřiště s umělým povrchem, přírodní koupaliště na
soukromém pozemku, školní tělocvična a školní hřiště před základní školou.
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Správa obce
Obec je na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích veřejnoprávní korporací, má vlastní
majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto
vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při
plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem
obce. Dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Obec spravuje
své záležitosti v samostatné působnosti.
Pro naši obec vykonává Státní správce věcech matričních a stavebních úřad Lysice.

Hospodaření a majetek obce
Hospodaření obce za posledních pět let (Tab.4.)
Příjem v Kč
5 242 800
8 271 800
5 614 300
6 220 800

Rok
2013
2014
2015
2016
2017
Dotace : 2013 ……147 850,-

Vydání v Kč
3 517 600
7 341 500
2 819 500
3 394 300

2014 ….. 2 811 728,-

2017 ……… 666 000,-

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem Mikroregionu Kunštátsko-Lysicko. Mikroregion je charakterizován malebnou
krajinou Českomoravské vrchoviny, soustavou přírodních parků, kulturních památek a možnostmi
sportovního vyžití. Mikroregion se rozkládá v severozápadní části regionu Boskovicko. Celková
rozloha je 130 km2. Žije zde přibližně 9 500 obyvatel ve 22 obcích.
Obec je členem Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43.

Východiska pro návrhovou část – SWOT analýza
Silné stránky









Příznivá věková i vzdělanostní struktura obyvatelstva
Dobrá poloha v dopravní síti s perspektivou zlepšení
Dobrá dostupnost předškolního a základního vzdělávání
Základní občanská vybavenost v místě
Fungující systém sběru komunálního i tříděného odpadu
Relativní blízkost větších měst a krajského města – pracovní příležitosti, dostupnost kultury,
zdravotnictví, specifických služeb
Zdravé životní prostředí
Fungují spolky, lidé se znají, žijí spolu nikoliv vedle sebe.
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Atraktivní turistický cíle – cykloturistika, lyžařský vlek /Hodonín, Olešnice/, bledule /Údolí
potoka/

Slabé stránky







Nedostatek stavebních pozemků, malá bytová výstavba v posledních letech
Zastarávání občanské vybavenosti – nutnost neustálého vynakládání prostředků na obnovu
(chodníky, budovy, hřiště…)
Nedostatek zařízení pro seniory – dům s pečovatelskou službou
Nedostatek sportovišť (koupaliště)
Problematické sladění rodinného a pracovního života – především rodiny s malými dětmi
Ubytování v obci

Příležitosti







Podporovat rozvoj bydlení
Realizace R/43 s očekávaným zlepšením dopravní dostupnosti
Účelné využití dotačních zdrojů pro rozvoj obce a zvýšení kvality života občanů
Rozšířit možnost trávení volného času
Udržovat stávající občanské vybavení nejen v provozuschopném stavu, ale také ve stavu
odpovídajícím současným potřebám obyvatel
Posílené propagace obce

Ohrožení




nezaměstnanost
stárnutí obyvatelstva
nedostatek finančních prostředků na údržbu a modernizaci občanského vybavení

Návrhová část
Strategická vize
Obec Černovice jako spojení výhod velkých měst a malých obcí - dobře vybavená
plnohodnotná infrastruktura a aktivní občanský život.
Obec Černovice vytvářející prostředí přátelské rodině.
Cíle strategického plánu:
 Zlepšování kvality života obyvatelstva
 Budování a podpora služeb infrastruktury
 Ochrana životního prostředí
 Ochrana kulturních, přírodních a historických památek
 Práce s mládeží, volnočasové aktivity, prevence sociálně patologických jevů
 Udržování stávajícího vybavení obce
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Rozvojové oblasti – opatření a aktivity:

Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity jsou dlouholetou vizí, která přesahuje jedno volební období.
Jsou shrnuty v tabulce. Vedení obce a zastupitelé si kladou za cíl pracovat na přípravě k jejich
uskutečnění a na realizaci těch, které umožní rozpočet obce podpořený dotacemi ze státních i
evropských fondů.
Rozvojová oblast

Hlavní cíle

Aktivity

1. Bydlení

Opravovat a udržovat bytový fond
obce
Podporovat soukromou výstavbu
k trvalému bydlení

1.1 Údržba a postupné opravy
obecních budov
1.2 Příprava stavebních pozemků
1.3 Rozšíření bytového fondu obce

2. Vzdělávání a sociální
oblast

Spolupracovat s MŠ i ZŠ, dále zlepšovat
jejich
vybavení
a
podporovat
mimoškolní aktivity
Podporovat vzdělávací aktivity pro
dospělé a seniory

3.1 Údržba budov MŠ a ZŠ
3.2 Vybavování MŠ a ZŠ
3.3
Spolupráce na vzdělávacích
aktivitách s MŠ, ZŠ, s místními spolky
3.4 Podpora péče o děti mimo MŠ
3.4 Pořádání vzdělávacích kurzů

3. Kultura, sport a volný
čas

Zlepšovat stav kulturních památek
v katastru obce.
Podporovat smysluplné volnočasové
aktivity neorganizovaných skupin i
jednotlivců.
Podporovat činnost knihovny.
Podpora fungování spolků
Rozvoj prostoru pro činnost spolků a
sdružení.

5. Veřejná infrastruktura a
doprava

Zajistit dobrý stav dopravních spojení,
technické infrastruktury obce (veřejné
osvětlení, kanalizace, vodovod, odvoz
odpadu, dopravní značení) a občanské
vybavenosti (obchody, služby)

4.1 Zlepšování stavu kulturních
památek v katastru obce
4.2 Spolupráce s cirkví
4.3 Rozšíření dětského hřiště
4.7 Péče o stávající vybavenost –
pravidelná revize a údržba dětských
hřišť a koutků, péče o jejich okolí
Podpora spolků a zájmových skupin
v obci (prostory, finanční podpor).
4.8 Finanční podpora spolků a
zájmových skupin
4.9 Jednorázová finanční podpora
akcí pro veřejnost
5.1 Oprava úřadu střecha a interiéry
5.2 Postupná oprava veřejného
osvětlení a výměna za LED svítidla,
dokončení
5.3 Oprava hřbitovní zdi
5.4 Zastávka v obci
5.5 Péče o chodníky a cesty pro pěší,
pravidelná údržba
5.6 Zajištění bezpečnosti na zastávce
pro školáky

6. Životní prostředí

Podporovat aktivity vedoucí k údržbě
krajiny a veřejné zeleně, aktivity na
zlepšení životního prostředí v obci

7. Vedení obce, zapojení
občanů

Efektivní a kvalitní správa obce,
vstřícný přístup k občanům, podpora
zájmu občanů o dění v obci a okolí.
Spolupráce s okolními obcemi v rámci
Mikroregionu Kunštátsko-Lysicko, MAS
Boskovicko plus.
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6.1 Plán údržby veřejné zeleně v obci
6.2 Kompostovací jednotka
6.3 Péče o zeleň v obc
6.4 Čičtění rybníků
7.1 Komunikace s občany (např.
kulatý stůl, setkání se seniory)
7.2 Zvýšení informovanosti obyvatel
obce (webové stránky, občasník,
ankety..)
7.3 Zlepšení propagace obce
(zpravodaj,
pohlednice,
vztahy
s médii, webové stránky, kaledář…)

