Rok 1948
Počasí
V první polovici ledna sníh roztál a přeprchalo. Od 18. do 20. Ledna mrzlo. (-10°C) Od té
doby až do poloviny února přeprchalos teplot +5°C až +12°C. Od poloviny do konce února
mrzlo při teplotě -15°C až -20°C. V březnu střídaly se teplé dny se studenými. Denní
teploty byly nad nulou a v noci bývaly mrazíky. V dubnu bylo sucho a teplo. V květnu
bylo chladno s občasnými dešti. V prvé polovině června bylo mírně teplo a ve druhé velmi
chladno. V červenci, srpnu i v září bylo teplé počasí a pro zemědělství příznivé. I v říjnu
bylo dosti teplo. V listopadu i prosinci byly občas slabé mrazíky. Zima až do konce roku
byla mírná. Největší mrazy byly koncem prosince (-11°C). Sněhu napadlo velmi málo. Pole
byla holá.
Úroda
Polní práce začaly v dubnu. Jaro i léto bylo celkem příznivé a úroda byla celkem dobrá.
Pícniny i obilí se dobře sklidily. V době vybírání brambor bylo také příznivé počasí.
Z míry se letos sklidilo :
Žito
350 kg
Pšenice
300 kg
Ječmen
300 kg
Oves
400 kg
Brambory
20 q
Dodávky
Rozpočteno
dodáno
Žito a pšenice
326 q
361 q
Oves, ječmen
100 q
90 q
Brambory
2.400 q
1262 q
Maso vepřové
103 q
92 q
Maso hovězí
329 q
272 q
Hospodářské
poměry
se v tomto roku zlepšily, poněvadž zboží na volném trhu, které si může každý volně
koupiti , odstranilo případné nedostatky. Proto, že byla lepší úroda než loni, je i více masa,
mléka a vajec.
Osvětová
činnost
Svaz české mládeže zahrál divadelní hru „Pod květy jabloní“ v hostinci u Hašků. Sbor
dobrovolných hasičů zahrál hru „Hřích lesního Křikavy“.
Obecní
knihovna
měla letos 16 čtenářů. Přečteno bylo 293 knih. Na jednoho čtenáře připadá 18 přečtených
knih.
Oslavy
6. března v předvečer narozenin T. G. Masaryka konal se lampionový průvod školní
mládeže, sboru dobrovolných hasičů a občanstva s hudbou na Strážnici. Tam byla

zapálena Vatra. Po proslovu byly zahrány státní hymny. Pak byla slavnost u Hašků. Tam
po proslovu recitovali žáci básně a byl promítán film. 1. května zúčastnili se žáci i občané
oslav 1. máje v Lysicích. Narozeniny presidenta K. Gottwalda oslavila školní mládež i
občané v hostinci u Koktavých. Oslava říjnové revoluce byla pořádána u Koktavých
Obecní
zřízení
Po únorových událostech byly v obcích utvořeny akční výbory a národní výbory byly nově
ustaveny. Nové uspořádání se rychle vžilo a u převážné většiny občanstva se brzy jevil
kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Jak byl utvořen a složen akční výbor
národní fronty a jak byl změněn místní národní výbor, ukáže snad nejlépe opis ze zápisu o
schůzi, který doslovně následuje :
Zápis o schůzi akčního výboru v Černovicích konané 2. března 1948 za přítomnosti dole
podepsaných.
Předmět jednání .
1. Předseda komunistické strany navrhuje členy : Za předsedu akčního výboru Alois
Flíeger 113. Za místopředsedu František Musil, tesař č. 99.
Další členové :
Šikula Antonín, dělník č. 22.
Wegschmied Jan, dělník č. 19.
Navrátil Josef, dělník č. 103.
Kšica Ant. , zemědělec č. 46.
Blíženec Frant. , zemědělec č. 36.
Kalda František, autodopravce č. 76.
Čepička František st., zemědělec č. 16.
Ostrý František, domkař č. 68.
Franc František , zemědělec č. 25.
Křenek Antonín, zemědělec č. 98.
2. Předseda akčního výboru navrhuje členy do místního národního výboru v Černovicích.
Za stranu KSČ :
Proks Antonín, zemědělec č. 63.
Flígl Adolf, autodopravce č. 100.
Proks František, stolař č. 67.
Plíhal František, dělník č. 1.
Franc František, zemědělec č. 25.
Za soc. dem. :
Musil Alois, stolař č. 115.
Juračka Voj., zemědělec č. 89.
Peša Václav, zemědělec č. 24.
Čepička Frant. ml., zemědělec č. 16.
Za lidovou :
Kšica Josef, zemědělec č. 27. jednohlasně.
Němec Alois ml., dělník č. 67. jednohlasně.
Za nepolitické :
Sedlář Ant., zemědělec č. 53. jednohlasně.
Pivoňka Ol., rolník č. 28. jednohlasně.
Za nár. soc. :

Sedláček Josef, stolař č. 118. jednohlasně.
Flígl Fr., stát. cestář č. 56. jednohlasně.
Náhradníci :
Vavříček Fr., zedník č. 94. nepolitický.
Šikula Ant., dělník č. 22. KSČ.
Ostrý Josef, zemědělec č. 11. lid.
Blažek Karel, zemědělec č. 51. soc. dem.
Topinka Al.,domkař č. 55. nár. soc.
Předseda akčního výboru jmenuje za předsedu místního národního výboru Antonína
Prokse, zemědělce č. 63. KSČ, za místopředsedu : Alois Musil stolař č. 115 soc. dem.
Skončeno a podepsáno :
Následují podpisy.
Volby
do národního shromáždění. 30. května konaly se volby do národního shromáždění . 18
lístků bylo bílých a ostatní všechny pro jednotnou kandidátku.
Stavby
Stavby a opravy budov. Kalda Ant. č. 6. přestavěl polovinu bytového stavení. Před domem
postavil drátěný plot s kamennou podezdívkou. Nedoma Ant. postavil na návsi rodinný
domek. Franc Josef postavil u koupaliště rodinný domek. Kalda František č. 76zomítal
novostavbu. Křenek Rud. č. 37. přestavěl obytnou část domu. Kšica Ant. č. 46. přestavěl
chlév. Sedláček Josef č. 118. zomítal celou budovu. Na kostele a na faře byla opravena
střecha. Na hřbitově byla zřízena studna s pumpou za 19.500 Kč.
Stroje
Jílek Ant. č. 30. a Jílek Fr. č. 8. koupili samovazač. Peša Jos. č. 100. (krejčí v Brně) koupil
nákladní automobil. Musil Al. č. 115 koupil frézovací stroj stolařský. Jílek Ant. č. 10.
koupil elektrickou dojičku a samovázací lis. Plíhal Josef č. 18. koupil výfuk na seno.
Výfukové řezačky pořídili : Proks Fr. č. 20., Šikula J. č. 29 a Jílek A. č. 10.
Oprava
cest
Svépomocí občanů byla opravena cesta z návsi k Tasovicím.
Změny na
majetku
Juračka Frant. prodal dům č. 3. prostřednictvím fondu národní obnovy Al. Topinkovi č.
55. za 35 tisíc korun. Tulis Ant. koupil domek č. 77 od Al. Nahodila za 25 tisíc korun.
Honitba
Zdejší honitbu pronajalo honební družstvo : Peša Ant. č. 38., předseda a členové MUDr.
Karel Simon z Brna, Vavříček Fr. a Kšica Jos. ml. č. 27. za 1.200 Kč a 500 Kč škodného
ročně.
Autobusové
spojení
Od počátku února jezdí místní autobus 3 krát za den do Lysic, Rájce a Boskovic a vozí
také školní mládež do Lysic.
Odvody
V březnu byly odvody branců. Odvedeni byli : Flieger Jan, Flígl Frant., Blažek Jos., Musil
Fr., Kšica Jos., Proks Zd.. Vojenské povinnosti byl sproštěn Ostrý Fr. č. 68.

Zvony
V tomto roku byly koupeny dva zvony za 26 tisíc korun.
Rybník
Na návsi byl napuštěn vodou a osazen 2500kusy kapří násady. Rybník nad vsí
(koupaliště) byl zarybněn 1200 pstruhy. Oba rybníky byly pronajaty rybářskému spolku
v Rájci, který dodal násadu.
Obrna
prasat
Během letošního roku uhynulo v obci 35 kusů vepřového dobytka na obrnu.
Úrazy
Při jízdě s pole splašili se koně Jos. Ondry č. 33. Josef Ondra i jeho syn Josef spadli s vozu.
Otec utrpěl zlomení nohy a syn pohmožděniny. Pazdera Fr., kovář utrpěl zlomení nohy.
Krupobití
V červnu byla úroda potlučena na Kopci a v Závrší na 20%.
Škola
Letos byly na škole opraveny komíny a střecha.
Záložna
Záložna měla letos :
Vklady
6.583.151 Kčs
Výpůjčky
393.941 Kčs
Počet vkladatelů
869
Počet dlužníků
36
Dluhy na úrocích
840 Kčs
Obecní
rozpočet
na rok 1948 :
Rozpočet
104 377 Kčs
Úhrada
52 290 Kčs
Schodek
52 080 Kčs
Přirážka k přímé dani 395%
Sňatky
V Černovicích byl v tomto roku pouze jeden sňatek.
Úmrtí
V tomto roku zemřeli :
Kosová Anežka č. 90. stáří 81 let
Juračka Josef č. 112.
64 let
Flíglová Anna č. 56
77 let
Sedláček Leopold č. 34
72 let
Narození
Letos se narodili :
Musilová Zdeňka č. 115.
Juračka Luděk č. 105.
Čepičková Ludmila č. 16.
Franc Zdeněk č. 41.
Broklová Marie č. 88.
Kučerová J. č. 35.

Jílková Jana č. 13
Blažek Karel č. 11
Sedláček Jar. č. 34

