Rok 1951
Poloha
obce
Obec Černovice leží na 49 a půl ° severní šířky. Obec přísluší kraji brněnskému, okres
Boskovice, diecéze Brno, děkanství Lomnice u Tišnova, farnost Černovice. Nejbližší města
jsou Olešnice a Lysice. Obě jsou vzdáleny 11 km. Okolní obce jsou Tašvice, vzdálenost 2
km, Hodonín – 3 km, Chlébské -4 km, Brumov – 3 km a Bedřichov – 4 km.
Obcí vede silnice od Hodonína k Bedřichovu. Silnice je v dobrém stavu. Silnice nás spojuje
s Olešnicí a Lysicemi. Autobusové spojení je z Hodonína přes Černovice do Lysic a Rájce .
telefon je v místě.
Poloha a
popis
katastru
Katastr naší obce má výměru 1181 ha. Polí je 304 ha, luk 55 ha, lesů 752 ha, pastvin 52
ha a neplodné půdy 18 ha. Katastr naší obce hraničí s katastrem tasovským, hodonínským,
se státním polesím lomnickým, s katastrem broumovským a státním polesím
bedřichovským. Náš katastr leží na zvlněné náhorní rovině. Nadmořská výška základů
kostela je 623 m. Katastr je lesnatý a polnatý. Luk je méně. Horniny katastru jsou
převážně pískovce, svor, jíl a slín. Bonita půdy je páté a šesté skupiny.Půda je málo
úrodná. Náš katastr je kraj bramborářský. Trati našeho katastru jsou uvedeny v této
kronice na straně 9.
Potok, který pramení východně od obce, protéká rybníkem nad vsí, teče vsí do rybníka na
dolním konci obce a odtud po lukách a lesem ke Chlévskému. Na polích se pěstují nejvíce
brambory. Mimo to pěstuje se také žito, oves, pšenice, ječmen, len, vikev, hrách, řepa, mák,
jetel aj. Nejvýnosnější jsou brambory. Zvláštních stromů, keřů ani plodin v našem kraji
není. Z bylin roste na louce asi 200 m nad horním rybníkem proti proudu potoka rosička
masožravá. Je to léčivá bylina. Je pod ochranou/nesmí se trhat/.
Z domácího zvířectva se chovají koně, hovězí dobytek, kozy, málo ovcí, vepřový dobytek,
králíci, psi, slepice, husy, kachny, krůty, holubi, perličky aj. Čistokrevných plemen není.
Na polích žijí zajíci, koroptve, křepelky, lasička, křeček, sysel a jiná drobná zvířata a ptáci.
V lesích žije srnec, zajíc, jezevec, kuna, tchoř, liška, divoký králík, veverka, bažant obecný,
tetřívek, holub lesní, káně lesní, jestřáb, krahujec, poštolka, vrána, kavka, sojka, datlové
aj. U potoka pod vsí se usadí občas ledňáček.
Podnebí je u nás drsné. Nejčastější větry jsou západní, severozápadní a severní. Jaro u nás
nastává poměrně pozdě a zima začíná brzy. Protože je náš katastr nechráněný, je u nás
stále větrno. Mrazy bývají dosti tuhé. Letos byla zima dosti mírná. Jen po několik dnů
klesla teplota na -13°C. Sněhu bylo málo, proto mrazy poškodily ozimní obilí. Jaro bylo
chladné a suché. V polovině června nastalo teplé počasí a často pršelo. Koncem června a
v červenci bylo vedro. V srpnu a v prvé polovině září střídaly se teplé dny s chladnějšími a
bylo sucho. Koncem září, v říjnu a v listopadu bylo celkem sucho.Podzim byl příznivý bez
zvláštních povětrnostních výkyvů. Mrazy začaly v prvé polovině prosince. Po celý prosinec
byly jen slabé holomrazy. 25. a 26. prosince utvořila se jinovatka, která zničila mnoho
ovocných i lesních stromů.
V naší obci je 119 domovních čísel. Majitelé domů jsou v této kronice uvedeni na straně 79.

Od roku 1930 přibylo 9 domů. Majitelé domů jsou :
Jílek Josef č. 111.
Juračka Jaroslav č. 112.
Flieger Al. (nájemce) č. 113.
Šikula Antonín č. 114.
Musil Alois č. 115.
Šidlo Rudolf č. 116.
Kyzlink Alois č. 147.
Sedláček Josef č. 118.
Peterka Karel č. 119.
Většina domů v naší obci je postavena z nepálených cihel, kterým lid říká vepřovice
nebo truple. Jen kostel, fara, škola a domy nedávno stavěné jsou z kamení a cihel.
Význačných staveb ani stavebních památek u nás není.
Správa
obce
Funkcionáři místního národního výboru ani místního akčního výboru se v tomto roku
nezměnili. Důležitějších usnesení za běžný rok nebylo. Jednotliví referenti vedli dobře
resorty jim přidělené.
Obyvatelstvo
V roku 1951 bylo v naší obci 463 obyvatel. Vystěhováním do pohraničí ubylo mnoho
obyvatel z naší obce. Lidé se u nás zaměstnávají převážně zemědělstvím. Ostatní pracují
v továrnách. Živností soukromích je málo. Všichni obyvatelé naší obce jsou národnosti
československé a všichni vyznání – římskokatolického.
Politický
život
V obci je komunistická strana Československa. Byla založena r. 1945. Zakladatelé strany
byli Jílek Alois st. č. 80., Kosička Josef č. 82. a Proks Ant. č. 63. Prvním předsedou strany
byl Kosička Josef. Další předsedové byli Kalda František č. 76, autodopravce, Flieger
Alois č. 113, Jílek Al. st. č. 80 a od 1. ledna 1951 Juračka Jaroslav č. 112, dělník. Strana
měla v roce 1951 24 členů. 19 dělníků z naší obce je organizováno ve svých závodech.
V obci je také Československý svaz mládeže, hasičstvo, čsl. svaz žen a spolek
Československo – sovětského přátelství.
Hospodářské
poměry
Průmysl ani domácký průmysl u nás není. V obci jsou dvě Včely, t.j. potravinářské obchody
v domech Minaříka B. č. 47 a Kosičkové Frant. č. 82. Převážná část obyvatelstva jsou
zemědělci. Jejich práci ztěžují svahy na polích, špatná půda a drsné podnebí. Hektarový
výnos je na brambor 110 q, u žita a pšenice 18 q, u ječmene 16 q a u ovsa 18,5 q. Letos byla
úroda celkem dobrá. Žně začínají počátkem srpna. Počet dobytka a jiného hospodářského
zvířectva v r. 1951 byl :
Skot
174 kusů
Koně
34 kusů
Vepřový dobytek
196 kusů
Kozy
105 kusů
Ovce
2 kusy
Slepice
1296 kusů

Husy
115 kusů
Včelstva
55
Nakažlivých nemocí u dobytka nebylo. Hospodářské práce probíhaly celkem dobře. Průběh
žní i výmlatu byl uspokojivý.
Dodávky v r. 1951 :
rozpočteno
dodáno
Žito a pšenice
306q
310q
Oves
61q
61q
Brambory
2040q
2010q
Mléko
106.254l
106.254l
Vejce
68.000 kusů
68.000 kusů
Maso hovězí
22.578 kg
25.694 kg
Maso vepřové
15.590 kg
12.911 kg
Drůbež
470 kg
456 kg
Výrobní a dodávkové smlouvy zemědělské byly sestaveny na počátku roku.
Místní záložna měla letos :
Vklady
1.396.693 Kčs
Výpůjčky
279.000 Kčs
Počet vkladatelů
243
Počet dlužníků
28
Kulturní
poměry
V naší obci je škola národní a škola mateřská. Dějiny těchto škol byly již v kronice
vypsány. Podrobné dějiny těchto škol jsou v kronice školy národní a v kronice školy
mateřské. Vybavení školy mateřské vyhovuje. . Rozpočet na školu národní byl letos 29.000
Kčs Ředitel národní školy konal letos několik přednášek k občanům. Na národní škole bylo
pořádáno 8 slavnost a 3 besídky. Na mateřské 4 oslavy a 2 besídky. Žactvo národní školy
sehrálo divadelní hru „Krakonošova medicína“.
Obecním knihovníkem je Badalová Libuše, ředitelka mateřské školy. Knihovna má 437
knih. Letos bylo 27 čtenářů. Výpůjček bylo 428. Průměr na čtenáře je 16 přečtených knih.
Náboženské
poměry
Obyvatelstvo naší obce je vyznání římskokatolického Dějiny kostela , popis , výzdoba,
majetek atd., jsou vypsány na začátku této kroniky.
Zdravotnictví
a sport
Lékařem pro naší obec je státní obvodní lékař doktor Josef Habanec v Olešnici. V obci je
zřízená poradna pro matky a děti do které dojíždí jednou za měsíc odborná lékařka
z Boskovic. Nejbližší nemocnice je v Brně. Studny jsou málo hluboké. Voda ve studnách je
povrchová a špatná. Kanalizaci ani vodovod naše obec Nakažlivých nemocí u dospělých
nebylo. Školní děti onemocněli na jaře skoro všechny žloutenkou.
Místní
instituce
V obci jsou tyto úřady : Místní národní výbor, farní úřad, ředitelství národní školy a
ředitelství mateřské školy . Poštovní úřad je v Rozseči vzdálené 7 km. Stanice národní
bezpečnosti je v Hodoníně.

