Rok 1949
Počasí
V lednu i v únoru byly slabší mrazy. Nejnižší teplota v těchto měsících byla 12 stupňů pod
nulou. Mrazy nikdy netrvaly dlouho, střídaly se s teplejšími dny. Sníh ležel jen
v prohlubinách a bylo ho málo. Rovné plochy jako pole atd. byly holé. Ozimní obilí celkem
špatně přezimovalo. V březnu a v první polovici dubna bylo celkem teplé počasí. Občas
byly slabé noční mrazíky. V této době bylo mnoho dešťových přeháněk. Koncem dubna ,
v květnu a v první polovici června bylo dosti teplo. V této době vydatně pršelo, takže
vývin kulturních plodin byl velmi dobrý. Ve druhé polovině června bylo chladno a deštivo.
V červenci bylo teplo. Ve druhé polovině července byla velká vedra, která dostoupila ve
stínu +32°C. V srpnu bylo teplé letní počasí. V červenci i v srpnu několikráte vydatně
pršelo. V září i v říjnu bylo krásné a celkem suché počasí. Počátkem listopadu byly mírné
mrazy s malým sněhovým popraškem. Sníh brzy zmizel. Do konce listopadu bylo již
deštivé a bez mrazů. V prosinci střídaly se mrazivé dny s teplejšími. Občas napadlo jen
trochu sněhu, který brzy roztál. Nejnižší teploty koncem roku byly -5°C. Vánoce byly na
ledě, ale bez sněhu. Koncem prosince bylo teplo +5°C.
Úroda
Polní práce začaly koncem dubna. Počasí bylo velmi příznivé. Dešťů bylo dosti. Úroda
ukázala se hned po jaru velmi pěkná. . Sena bylo mnoho a celkem dobře se sklidilo. Jetele
vyrostly velmi pěkné. Z míry se letos sklidilo :
Žito
3,6 q
Pšenice
3,3 q
Ječmen
3,3 q
Oves
3,7 q
Brambory
29 q
Dodávky
Rozpočteno
dodáno
Žito
367 q
383 q
Oves
240 q
183 q
Olejniny
12 q
10 q
Luštěniny
8q
8q
Brambory
1800 q
1569 q
Maso vepřové 127 q
102 q
Maso hovězí
212 q
159 q
Mléko
91 378 l
93 744 l
Vejce
65 340 ks
65 415 ks
Hospodářské
poměry
Hospodářské poměry se opět proti loňskému roku značně zlepšily. Přispělo k tomu uvolnění
chlebovin a jiných životních potřeb.
Oslavy
V únoru bylo oslaveno výročí zřízení lidově demokratické republiky, jehož se zúčastnili

občané i školní mládež. 1. května zúčastnily se všechny složky obyvatelstva oslav
v Lysicích. 28. říjen oslavili občané za spolupůsobení žactva a učitelstva. 21. prosince byly
oslaveny sedmdesáté narozeniny generalissima J. V. Stalina v obci i ve škole. Ve škole byla
mimo to uspořádána výstava, která znázornila život a dílo jubilantovo.
Osvětová
činnost
Sbor dobrovolných hasičů sehrál divadelní hry : „Osiřelé dítě a Jeho veličenstvo láska.“
Obecní
zřízení
2. července t.r. převzal Musil Al. č. 115. úřad předsedy místního Národního výboru.
Zemědělským referentem je Flígl Fr. č. 56. Bezpečnostním referentem je Jílek Al. ml. č. 80.
Referentem vyživovacím je Němec Al. č. 67. Osvětovým referentem je Flígl František č. 56.
Stavby a
opravy
Stavby a opravy budov. Letos bylo opraveno obecní skladiště. Hamřík Frant. č. 4. vystavěl
stodolu. Proks František č. 20 opravil výměniční světničku. Nedoma Ant. č. 62 postavil
domek na návsi. Kalda Ant. č. 104. postavil podkrovní světničku. Pazdera Václav č. 52.
přistavěl k obytné budově tři světnice. Sedlář Ant. č. 53. přestavěl chlév.
Stroje
Svaz místních zemědělců koupil dva povříslovače oba za 12 000 Kčs. Obec koupila
vylušťovač semene za 5.500 Kčs. Plíhal Josef č. 18. koupil obraceč na seno a pohrabovač.
Sedlář A. č. 53. koupil vodovodní zařízení Darling za 9 600 Kčs. Kučera Josef č. 35.
koupil samovázací lis za 20.000 Kčs.
Změny
majetku
Pavelka Fr. č. 31. předal majetek dceři Marii Haškové . Peša Lud. č. 75. předal majetek
synovi Jos. Pešovi.
Znárodnění
Autobusová doprava Kaldy Fr. č. 76. byla v listopadu t.r. znárodněna.
Odvody
Byly v naší obci dne 24. března t.r. Odvedeni byli :
Křenek A., Proks Zd., Proks Al., Kytner Fr., Sedlář Jos., Haška Jos., Ondra Jos., Šikula
A. Zproštěn byl Vavříček František
Nehody
16. října 1949 byl večer na silnici v lese na Strážnici při cestě domů smrtelně zraněn Jan
Štěpánek z Beranky č. 86. Byl zraněn motocyklistou. Brzy po zranění zemřel. Václav
Peša, bednář č. 24 byl při řezání dřeva raněn mrtvicí.
Místní
rozhlas
Obec pořídila místní rozhlasové zařízení, které začalo fungovat 31.10.1949. Stavbu vedení
a instalaci provedl Československý svaz mládeže (ČSM) zdarma. Ústředna, reproduktory a
plány byly za 79.411 Kčs. Svaz bojovníků za svobodu daroval 3000 Kčs, lesní družstvo
darovalo 1000 Kčs, sbor dobrovolných hasičů 1000 Kčs, Svaz čs. žen 749 Kčs,
Československý svaz mládeže 4580 Kčs a osvětová rada 1.051 Kčs. Obci zbylo
k proplacení 58.291 Kčs.

Opravy
cest
Na opravu obecních cest se spotřebovalo 60m3 drti z lomu ve Žlebích za 15.760 Kčs.
Zvony
Letos byl opraven největší zvon Jan u zvonaře Manouška v České u Brna. Oprava
s dovozem stála 6050 Kčs. Na jeden zvon bylo pořízeno elektrické zařízení ke zvonění za
25 000 Kčs.
Matriky
Od 1. ledna 1950 byly zavedeny u místních národních výborů matriky. Prvním matrikářem
je Ludmila Kučerová č. 113, zástupcem Jílek A. č. 10.
Obrna
Obrna vepřového dobytku. Letos uhynulo na obrnu v naší obci 20 prasat.
Živelní
pohromy
V květnu při jedné bouřce byla pobrána ornice. Největší škoda byla na bramborách (20%)
Škola
Rozpočet na obecnou školu byl 32.331 Kčs a na mateřskou 16.890 Kčs. V tomto roku se
pro školu nic nového nepořídilo ani opravy provedeny nebyly.
Záložna
Záložna měla letos 6.023.997 Kčs vkladů.
Obecní
rozpočet
na rok 1949.
Rozpočet činí
133.354 Kčs
Úhrada
61.064 Kčs
Schodek
72.290 Kčs
Obecní
knihovna
Obecní knihovna měla letos 22 čtenářů. Přečetlo se 302 knih. Na čtenáře připadá 12
přečtených knih. Letos přibylo do knihovny 40 knih. Knihovna má nyní 467 knih.
Sňatky
Letos byly v Černovicích tři sňatky.
Narození
1.Ondrová Marie č. 33.
2. Sedláček Zdeněk č. 101.
3. Proksová Jana č. 27.
4. Haška Rostislav č. 15.
5. Vázlerová Ludmila č. 70.
6. Sedláček Jiljí č. 34.
7. Peša Ludvík č. 11.
8. Francová Ludmila č. 41.
Úmrtí
Štěpánek Jan č. 69.
stáří 61 let
Špaček Jan č. 27.
83 let
Francová Marie č. 33.
77 let
Dostál Antonín č. 42.
83 let

Štěpánek Jan č. 86.
Proksová Aloisie č. 20.
Peša Václav č. 24.

63 let
64 let
71 let

