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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. 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!!!
-------------------------------------------------------------------

Dopravní automobil FORD tranzit pro
naše hasiče. V sobotu dne 5.května 2018
v den Svatého Floriána, patrona hasičů,
obec spolu s místními hasiči a za
přítomnosti vzácných hostů uspořádala
slavnostní mši svatou a následně žehnání
jak posádky, tak
tohoto nového
hasičského auta. Slavnost se konala od 14
hodin na výletišti za kulturním domem při
účasti tří kněžích a jáhna. Po skončení
zahráli mladí černovičtí muzikanti.
Slavnost dále pokračovala posezením při
cimbálové muzice z Moutnice pana
Janouška. Slavnost byla důstojným
završením vybavení hasičského sboru
v Černovicích novým automobilem.
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----------------------------------------------------Účast v soutěži Vesnice roku 2018
Obecní zastupitelstvo se usneslo na svém
zasedání účastnit se soutěže Vesnice roku
2018. Účastí na této soutěži je možné
obec Černovice zviditelnit v širším měřítku
ve všech odvětvích života obce. Jedná se
nejenom o strategické dokumenty , ale
všední každodenní život občanů . Komise,
která navštíví naši obec 5.6.2018 bude
hodnotit
vybavenost,
kulturní,
společenský, sportovní a sociální život
v obci. Zastupitelé věří, že se všichni
občané aktivně zapojí do zkrášlení vesnice
a připraví důstojné zapojení se obce do
této soutěže.

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.

Nejbližší kulturní akce
Memorial
Josefa Prokse
17.6.2018 neděle střelnice ve střelbě na
asfaltové
terče
Pouťové
23.6.2018 sobota náves posezení pod
lipou - hasiči
1

Občasník obce Černovice
www.obeccernovice.cz

24.6.2018 neděle výletiště

7.7.2018

Pouťová
zábava

Noc s
myslivcem
VCB
náves v požárním
sportu
Včelařský
večer
výletiště
TULÁCI
Pohádkový
les
Výlov
rybník
rybníka Pilát
Předhodová
KD
zábava
KD
Hody
Lampionový
průvod ČSŽ
Vyhlášní
KD
výsledků
VCB
Čertovská
KD
diskotéka
ČSŽ
Vánoční
KD
jarmark prodejní akce
Taneční
zábava SDH
KD
Arcus

sobota výletiště

29.7.2018 neděle

4.8.2018
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sobota

25.8.2018 sobota
6.10.2018 sobota
19.10.2018 pátek
21.10.2018 neděle
26.10.2018 sobota
17.11.2018 sobota

7.12.2018 pátek

9.12.20178 neděle

28.12.2018 pátek

29.12.2018 sobota náves
30.12.2018 neděle KD
31.12.2018 pondělí náves

Živý Betlém
Novoroční
koncert
Silvestr na
návsi

Poplatek za odpad 2018
Poplatek činí 500,- na osobu a rok.
Poplatek za psa na rok 2018
Poplatek činí 100,- Kč
Splatnost obou poplatků byla
do 15. dubna 2018.
Demografická situace
Pokud jde o růst vesnice a počtu
jejích obyvatel, ukazují archívní doklady,
že Černovice měly:
Roku 1674 20 domů, obydlených 19,
jeden pustý (ve stavbě)
1790 43 domů
348 obyvatel
1834 71 domů
575 obyvatel
1890 93 domů
625 obyvatel
1900 103 domů
630 obyvatel
1920 105 domů
603 obyvatel
1930 110 domů
594 obyvatel
1951 119 domů
463 obyvatel
1958
477 obyvatel
1974
403 obyvatel
1977
411 obyvatel
1980 133 domů
378 obyvatel
1985 144 domů
380 obyvatel
1995 148 domů
342 obyvatel
1996 149 domů
331 obyvatel
1998
325 obyvatel
2000 150 domů
339 obyvatel
2002 153 domů
318 obyvatel
2004 155 domů
338 obyvatel
2005 156 domů
344 obyvatel
2018 170 domů
370 obyvatel

Více informací na stránkách obce.
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