Květen 2012
Upozornění na zvýšený výskyt volně pobíhajících psů a domácích
zvířat.
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně vyskytují nezabezpečení volně
pobíhající psi a domácí zvířata, která se bez dozoru pohybují po veřejných
prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují
veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy a
zvířata zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týrání. Kdo
nezajisti zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož
zákona přestupku. Za tento přestupek lze dle téhož zákona odstavce 10, písmeno c)
uložit pokutu do výše 50 000,- Kč. Majitelé těchto psů také porušují obecně závaznou
vyhlášku obce Černovice č. 3/2002 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a
jiných zvířat na veřejném prostranství v obci Černovice. Dále se dle § 47 odstavce 1,
písmena d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích dopouští přestupku ten, kdo znečistí
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze dle
§47odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000,- Kč. Neradi bychom použili

těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitele těchto psů a zvířat zajistí
nápravu. V případě že ne, bude přistoupeno k sankcím.
Za celé zastupitelstvo obce - Jaroslav Zhoř starosta

Veřejná sbírka na záchranu Černovické fary.
Sdružení pro záchranu historické památky na okraji okresu Blansko vyhlásilo výzvu
k podání nabídek na „Opravu objektu fary v Černovicích“. Hodnotící komise vybrala ze
tří firem dle hodnotících kritérií firmu s nejnižší cenou. Dodavatelem stavby je firma
EKOTERM CZ s.r.o. Letovice s cenou 5 228 006,- Kč. V únoru začaly práce uvnitř
budovy. V současné době probíhají práce na venkovním otloukání omítek a úpravy
prostor pro sociální zázemí. Práce budou pokračovat na elektroinstalaci, rozvodu vody
a odpadů. V nastávajících měsících přijde na řadu oprava komínů a střechy budovy.
Sdružení pro záchranu historické památky uzavřelo smlouvu na překlenovací úvěr
s bankou. Vlastní podíl finančních prostředků hodlá sdružení zajistit jednak částečně
příspěvkem Černovské farnosti, jednak příspěvkem obce a uspořádáním veřejné sbírky
pověřenými členy sdružení.
Je i možnost poukázat finanční prostředky
bezhotovostním stykem přímo na účet sdružení č.ú. 2935555369/0800 vedený u České
spořitelny. Všem, kteří přispějí na dobrou věc mnohokrát děkujeme.
Jaroslav Zhoř – předseda sdružení

Tříkrálová sbírka
Začátkem roku byla uspořádána Tříkrálová sbírka. Celkový výnos z pokladničky činil
8392,- Kč. Všem štědrým dárcům, ale i těm, kteří se podíleli na organizaci jménem obce
a charity děkujeme. J.Z.

Kulturní a sportovní akce v nejbližší době.
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Okrskové cvičení SDH – náves
Černovice cup – charitativní fotbalový turnaj – víceúčelové hřiště
Dětský den – areál za kulturním domem
Rybářské závody – rybník Pilát
Memoriál Josefa Prokse – střelecké závody – střelnice
Předpouťová zábava – pořádá SDH
Pouťová zábava – Veselá trojka Pavla Kršky
Myslivecká noc aneb - Noc s myslivce – Veselá trojka Pavla Kršky
Letní večer s Arboretem Šmelcovna Boskovice – výletiště
Pohár SDH v požárním sportu – náves
Oslava 120 let hasičů Černovice
Pohádkový les - ČSŽ

Jubilea květen – červen – červenec
Čepička František č. 127
Kitnerová Květoslava č. 79
Dostálová Marie č. 104
Plíhal Milan č. 49
Doskočilová Andělína č. 106
Hochman Ivan č. 52
Blažková Bohumíra č. 91
Musilová Marie č. 66
Franc František č. 135
Sedláček Josef č. 132
Dočekalová Marie č. 38
Simandlová Ivana č. 1

Všem oslavencům gratulujeme.

Zabezpečení lékařské služby první pomoci
Boskovice
zabezpečuje Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179
tel. 516491111
LSPP pro dospělé - všední den 17.00 – 22.00, víkendy a svátky 8.00 – 20.00
Služba ohledání zemřelých - pro celý okres Blansko – všední den 18.00 – 06.00,
víkendy a svátky nepřetržitě.
LSPP pro děti - všední den 17.00 – 22.00, víkendy a svátky 8.00 – 20.00 zabezpečují
privátní lékaři ve svých ordinacích
LSPP stomatologická - všední den --------, víkendy a svátky 8.00 – 13.00
1.5. MUDr. Krampl
5.5. MUDr. Křížová
19.5. MUDr. Loskot
20.5.MUDr. Lukeš
26.5. MUDr. Mikulášková
27.5. MUDr. Padalík

Boskovice, Růžové náměstí 16
Boskovice, Růžové náměstí 12
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice Smetanova 24
Letovice, Mánesova 2
Boskovice , nemocnice

733 644 499
516 452 808
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 491 263

2.6. MUDr. Paděrová
3.6. MUDr. Pernicová
9.6. MUDr. Sládek
10.6. MUDr. Kotlíková
16.6. MUDr. Šemberová
17.6. MUDr. Žilka
23.6. MUDr. Adamová
24.6. MUDr. Badáňová
30.6. MUDr. Bočková

Šebetov 117
Boskovice, Růžové náměstí 16
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Boskovice, Lidická 8
Lysice, Komenského 429
Benešov 19
Letovice , Masarykovo nám. 18
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 465 452
774 177 804
516 477 319
516 453 997
516 472 227
516 467 313
516 474 018
516 453 998
516 462 203

Rozpočet roku 2011
Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy

2600600

3008995

Nedaňové příjmy

438000

564300

Kapitálové příjmy

17000

1005085

Dotace

359900

541037

Financování

1506000

1506000

Celkem

4921500

6625417

Výdaje

Plán

Skutečnost

Běžné výdaje

1768700

1162235

- školství

1019800

1292891

- kultura

396000

108312

431100

553923

Rezerva

26100

2750403

Kapitálové výdaje

1119800

577652

Územní plán obce

200000

180000

Celkem

4921500

6625417

- místní hospodářství
- státní správa a samospráva
- ostatní

Trochu statistiky obce Černovice k 31.3.2012
Celkový počet obyvatel …………………………….. 364
Mužů …………………………………………… 188
Žen ………………………………………………. 176
Průměrný věk všech obyvatel ……………………… 39,3 roku
Mužů ……………………………………………. 38,5
Žen ………………………………………………40,0

Strom života - tabulka
Věk
0 - 10
10 – 20
20 - 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100

Muži
25
21
17
38
30
18
22
11
4
2

Ženy
22
23
23
25
21
10
28
14
9
1

Události v roce 2011
Narození
Sňatek
Přistěhování
Stěhování v obci

5
0
3
6

Úmrtí
Rozvod
Odstěhování

3
2
7

Statistika jmen a příjmení v obci
Marie
František
Petr
Josef
Lenka
Jan
Michal
Jiří

23
13
12
10
10
9
9
9

Jílek
Kšicová
Kšica
Jílková
Pešová
Musilová
Musil
Blažek

15
14
14
11
10
10
9
9

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 1925
Počasí
Rok začal mírnou zimou s málo sněhem a také jaro časně
začalo, již v únoru. 9/II. přiletěli skřivani a 13/II. špačci,
v polovině února kvetly již bledule a sněženky. Toto
nezvykle ranné jaro bylo vystřídáno pozdějšími dešti a
chladnem i sněhem, rozmrzl 26/III, takže jarní práce
v zahradách počala až 20/IV. a polní práce až koncem
dubna. Od 19/V. do 22/V. přišly mírné noční mrazy, ale
neučinily škod. Následkem chladu až do července byly
opožděny žně, začaly 7/VIII. Léto bylo příznivé i podzim,
takže již 21./IX. Počali lidé vybírat brambory. Příznivý
podzim , kromě sněhu 15./X., který však slezl, trval až do
18./XI., kdy zamrzlo. Velké mrazy byly od 14./XII. do 17./
XII až -22 °C . Zaznamenati sluší i 2 velké vichřice 3./VIII.
A 11./XI., které nadělaly mnoho zlomů a vývratů
stromových, při první bylo otřeseno mnoho ovoce. 25./VII.
Při bouři o půl 6 hod. ráno uhodil blesk do třešně na zahradě
Jos. France č. 25. Úroda polní byla slušná.
Úroda
Toho roku urodilo se mnoho lesních plodů, šišek, jahod,
malin, hřibů.
Dobytek
V tomto roce odprodáno bylo zdejším obyvatelstvem
dobytka : 6 koní, 30 užitkových a 8 jatečních krav, 19
užitkových a 1 jatečních jalovic, 3 už. a 7 jat. telat, 14 už. a

20 jat. vepřů, 7 už. a 4 jat. koz. Počet jatečného dobytka byl
mnohem větší, kolik kusů porazili zdejší 2 řezníci, nedá se
zjistit bezpečně, ale o počet jimi poražených kusů museli
bychom uvedená čísla zvětšit.
Narození
úmrtí obyv.
Narodilo se v obci 16 a zemřelo 5 lidí. Sňatků bylo zde 7.
Obecní
hospodaření
Obecní rozpočet v potřebě činil 16.995 Kč, v úhradě 13.197
Kč, schodek byl hrazen 113% přirážkou k dani pozemkové a
68% k činž. A domovní dani. Výsledky řádného hospodaření
byly : příjem 30.488,94 Kč, vydání 24.453,21 Kč, takže
pokladní hotovost byla 6.035,73 Kč, z toho nedoplacených
pohledávek 3.888,48 Kč. Ze změn osobních zaznamenáváme
:
Obecní
hospodář
v měsíci květnu zvolen nový obec. hospodář, člen obec.
zastupitelstva Antonín Sedlář st. a 28./X. zvolen I. radním
Antonín Proks , tesař č. 63, za stranu republikánskou.
Správce samostatného
chudinského fondu
správcem samostatného chudinského fondu František
Čepička.
Místní školní
rada
Poněvadž vypršelo čtyřletí působnosti místní školní rady,
nastoupila nová : za učitelstvo bez volby vstoupil do ní
Lambert Hons, řídící učitel (druhé místo neobsazeno pro
nedosažení zákonitých podmínek) a za občanstvo zvoleni

členy : za stranu lidovou Jílek Antonín domkář č. 10, Jílek
Josef rolník č. 21, Ostrý Josef domkář č. 104, náhradníkem
Peša Antonín rolník č. 38, za stranu republikánskou Čepička
Fr. domkář č. 16 a náhradníky Proks Ant., tesař č. 63 a
Franc Alois, rolník č. 33. K ustavení jejímu dostavil se
25./IV. okresní hejtman p. Kašpárek, který přijal od
nastupujících slib. Předsedou zvolen L. Hons,
místopředsedou Antonín Jílek.
Volby do
Nár. shromáždění
Dne 15./XI. provedeny byly volby do Národního
shromáždění. V kraji brněnském kandidovalo do poslanecké
sněmovny 16, do senátu 12 stran. Zde bylo odevzdáno
platných 297 do posl. sněm. a 271 hlasů do senátu, a to pro
strany :
Strana
Agrární a konservat.
Sociálně demokratická
Deutsche Nationalpartai
Živnostensko – obchodní
Národní práce
Domkařsko-malozemědělská
Komunistická
Národně demokratická
Českoslov. socialist.
Republikánská
Lidová
Bund der Landwirte
Celkem platných hlasů

Posl. sněmovna
18
1
25
5
5
4
96
143
297

Senát
1
14
24
2
5
1
3
86
134
1
271

Požár
Dne 7./I. postižena byla požárem usedlost rolníka Josefa
Hašky č. 14. Oheň vypukl z neznámé příčiny večer o 9 hod.
v zadní kůlně a odsud rychle se rozšířil na celé hospodářské i
obytné stavení, jež propadla úplně dravému živlu. Vítr vál

k vesnici, ale během ohně se otočil a šel do polí k Tasovicím,
takže u sousedů se již nechytlo. K požáru dostavily se mimo
domácího hasič. sboru i sbory z Tasovic a Hodonína se stroji,
ale domácímu sboru nefungoval dobře stroj, hadice
popraskaly, takže kromě zachraňování inventáře mohli se
uplatnit jen při hájení sousedního stavení. Majitel postižené
usedlosti utrpěl škody na zásobách, mrtvém i živém inventáři
(uhořeli 2 koně, 6 kusů hovězího, 2 vepřů, 4 kusů drůbeže)
škodu na 100.000 Kč, pojištěn byl pouze na 4.800 Kč.
Shořelé stavení přestavbou obnoveno bylo pak tohoto roku
v létě, obytné stavení znovu však nevystavěno na tomže
místě. Krátce na to , dne 11./I. o 6 hod. večer počalo se
chytati v domku Fr. Fliegrové č. 58 od rozpálené kouřové
roury plechové, která byla vedena dřevěnou příčkou. Trám
doutnal a prohořel již na půdu ze zásobou slámy a sena.
Včasným zpozorováním a zakročením nebyla způsobena
větší škoda než 300 Kč. Inventář zachráněn byl všecek i
stavení.
Meliorace
Dne 5./IV. konala se 1. schůze zájemců o melioraci
(odvodnění) pozemků. Ačkoliv byla většina občanstva
srozuměna, zvláště když země zaručovala 70% subvenci ,
přece pro odpor několika konzervativců akce nebyla uvedena
v život a ustavení se vodního družstva odloženo.
Dobytčí
pojištění
Dne 8./XII. po přednášce p. J. Blažky z Brna o pojišťování
dobytka ustavil se zde Místní odbor zemské dobytčí
pojišťovny moravské. Předsedou zvolen Fr. Pavelka ml. ,
obchodník č. 13 , členy výboru Fr. Čepička , Jílek Fr. č. 26,
Haška Jos. č. 12 Šikula Fr. č. 5, Šikula Jos. č. 29, Sedlář

Ant. st. č. 53. Pojištěnců od počátku bylo 32 s 103 kusy
hovězího dobytka. Platí 1 a půl % prémií.
Honební
výbor
23./III. zvolen nový honební výbor na dobu 6 let a to
předseda Blažek Karel a členové : Sedláček Leop., Peša Josef
č. 100, Jílek František č. 26, Jílek Josef č. 21., Jílek Josef č.
8, Ostrý Josef č. 104.
Knihovna
Ministerstvo školství a n.o. po návrhu okresního osvětového
sboru v Kunštátě udělilo zdejší Veřejné obecní knihovně
subvenci 350 Kč a v té ceně poslalo 13 knih. Zakoupením
přibylo 41 svazků, takže koncem roku měla 198 svazků knih.
Výpůjček ročních bylo 276 od 23 různých čtenářů. 26 svazků
dalo se vázati, vydání měla knihovna 496,50 Kč
Přednášky
Dne 9./III. ředitelství zemské hospodářské školy v Olešnici
uspořádalo zde ve škole přednášku s obrazy(skioptikon)
v zemědělství Dánska a Švédska za účasti 50 osob. Tatáž
přednáška opakována ve dvoudenním zemědělském kursu,
který zde 23./III. a 24./III. ve škole pořádal okresní
hospodářský spolek za účasti 80 osob, i z blízkého okolí.
V kurzu tom přednášel :
1. Pelíšek, předseda okr. hosp. spolku : Hospodářský rozvoj
družstevnictví.
2. Skopal, uč. zem. hospod. Školy : Vegetační podmínky.
3. Štěpánek, uč. z Prosetína : Vývoj selského stavu.
4. Cáblík, řed. zem. hosp. školy : Hosp. poměry na Čmor.
Vysočině.
5. Cáblík, řed. zem. hosp. školy :Význam sportovnictví a
plemenářství.
6. Pelíšek : Meliorace

7. Cáblík : Chov vepřového dobytka
8. Skopal : Otázky fytopatologické a běžné nemoci brambor
9. Ježek , zvěrolékař : Ošetřování krav před a při telení.
10. Švancara, úř. Zem. dobyt. pojišť. : Význam pojišťování.
Dne 25./IX. uspořádal hasičský sbor veřejnou přednášku J.
Kužela, okr. zást. Hasičské pojišťovny z Blanska „o
požárním pojišťování „ za účasti 36 osob.
Divadlo
Dne 13./IV. sehrála Místní osvětová komise (s účelem
věnování výtěžku obec.
veřejné knihovně) frašku
Skružného „Ptačí mozky“ Také odbočka Sokol uspořádala 3
divadel. představení a to :
18./I. veselohra „ Ideál manželství“
15./II. veselohra „Zázračný panák“
26./XII. veselohra „Proč bychom se netěšili“.
Zábavy
taneční
Tanečních zábav bylo 17, z toho u Hašků 10, u Koktavých 7
: hasičské 2 po divadlech 3, hodové 2, ostatkové 3, pouťové 2,
odvedenci 1 a svatební 4.
Rádio
V srpnu zařídil si obchodník Pavelka František ml. první
přijímací radiovou stanici, 5 lampovou nákladem Kč 4.500,Škola
Ze školních událostí zaznamenáváme 7./III. oslavu 75.
narozenin p. presidenta republiky T. G. Masaryka. V květnu
zřízena na Horním výpustku na pozemku obcí propůjčeném
školní zahrada velikosti 426 m2 nákladem 1.000 Kč. Dříví
na oplocení darovala obec. Postupně bude v ní zařízeno
oddělení stromků ovocných, lesních, květinářské, zelinářské a
pokusné políčko. 30./V. podnikli žáci 2. třídy počtem 42 za
vedení uč. Zejdy výlet k jeskyním u Macochy na povozech,

které zdarma poskytli rolníci Juračka Antonín č. 27 a Plíhal
Frant. V srpnu podniknuta oprava školy : bílení vnějšku a
omítnutí ve dvoře, nabarvení okenních rámů, vyspravení a
natření okapových žlabů a rour. Vyžádala si nákladu 2.600
Kč. 1./X. učitelka ženských ruč. prací Boh. Drobná
přeložena byla do Prostředního Poříčí a místo ní ustanovena
zde výpomocně Jos. Nováková. Ta zde vyučovala do r.
1926.
Kostel
Z událostí kostela se týkajících uvádíme 11./I. slavnost
svěcení 2 nových zvonů, které zakoupil zdejší Spořitelní a
záloženský spolek nákladem
Kč. V létě podniknuta
oprava hřbitovní zdi a farní budovy nákladem Kč. Ze
sbírky pořízeny byly nové 2 červené korouhve.
Spolkový
život
Sbor dobrovolných hasičů : Počátkem roku zvolen nový
výbor : starosta Fr. Šikula, náčelník Fr. Vavříček,
podnáčelník Fr. Čepička a R, Křenek č. 37, jednatelem L.
Hons, pokladníkem Ant. Proks, čl. výboru Fr. Jeřábek,
zbrojmistrem Al. Fliger st. Sbor pořídil si 16 nových
slavnostních čamar a 20 starých blůz přešitím upravil na
čamary celkovým nákladem 3.315 Kč. Na sjezd Svazu Čs.
Hasičstva v Brně vysláni na náklad sboru 2 členové.
Pojištěna byla přípřež požární = 1 pár koní na 1.400 Kč na
12 let.
Odbočka Sokol měla 27 členů. Činovníci zůstali většinou od
loňského roku nezměněn, jenom nám. starosty stal se Fr.
Šikula, jednatelem Jos. Ostrý, hospodářem Ant. Kalda,
členem výboru místo Vavříka Jan Topinka.

