Rok 1952
Politické
poměry
Činnost politických složek a masových organisací směřovala k tomu, že všecky složky a
hlavně místní organisace komunistické strany pomáhala organisovat veškerou práci v obci,
hlavně práce zemědělské. Politické složky pomáhaly při osevu, žních, výmlatu a sklizni
brambor. Při výkupu všech zemědělských produktů byla činná hlavně místní organisace
komunistické strany. Členové místní organisace KSČ zasahovali během roku do veřejného
života v obci tak, že při schůzích a při jiných příležitostech působili na zemědělce, aby
vesnice přešla od zastaralých způsobů hospodaření k mechanisaci a velkovýrobě, aby se
zvýšila úroveň obyvatelstva.
Veřejný
život
Počátkem ledna, při schůzi místní organisace KSČ, na kterou byli pozváni občané, byl
přednesen referát o čtvrtém roku Pětiletky.
21.ledna byla uspořádána vzpomínková slavnost k výročí úmrtí V.I.Lenina.
25. února byla uspořádána pro členy KSČ i pro občanstvo slavnost s přednáškou o
významu února 1948.
1.května zúčastnilo se občanstvo slavnosti uspořádané k 1.květnu v Lysicích. Této
slavnosti se zúčastnily všecky složky občanstva.
9.května byla v obci uspořádána slavnost k výročí osvobození Rudou armádou.
6.října byla slavnost ke Dni československé armády. Při této slavnosti měli žáci národní
školy kulturní vložky.
7.listopadu konala se slavnost za účasti všech složek obyvatelstva k výročí Velké říjnové
socialistické revoluce. Na této slavnosti promluvil referent okresního národního výboru.
21.prosince konala se slavnost k výročí narození generalisima J.V.Stalina.
V říjnu byla uspořádána sbírka brambor v akci „Koš brambor na kulturu vesnice.“ V této
akci bylo sebráno 40kg brambor.
Ženy se v naší obci letos málo zúčastnily veřejného života.
Správa
obce
Místní národní výbor byl letos doplněn. Za Jílka Ladislava č.8 byl navržen do MNV
Křenek Ant. ml. č.98 a za Juračku Al. ml. č.40 Jílek Antonín č.10. Důležitějších usnesení
místního národního výboru v tomto roku nebylo.
Výstavba
obce
V naší obci nebyly v tomto roku provedeny ani průmyslové ani zemědělské nebo jiné
stavby. Nebyly také provedeny stavby bytových jednotek ani stavby silnic, mostů atd.
Komunikační
poměry
Autobus udržuje dopravní spojení z Hodonína přes Černovice do Boskovic a do Rájce.
Autobus projížděl touto tratí čtyřikrát denně.

Poměry
hospodářské
V naší obci Jednotné zemědělské družstvo dosud založeno nebylo. Polní práce začaly
později než jindy, protože bylo nepříznivé počasí. V době vegetační bylo sucho, proto byla
úroda špatná. Ve žních bylo deštivo. Deště byly časté, ale málo vydatné. Úroda brambor
byla velmi špatná. Žně začaly počátkem srpna. Obilí se obtížně sklízelo, protože často
přeprchalo. Hospodářské práce však proběhly celkem dobře. Počet hospodářského zvířectva
v r. 1952 byl :
Skot
…………………… 308
Koně
…………………….. 36
Vepřový dobytek ……………………. 277
Kozy
…………………….. 103
Ovce
……………………... 3
Slepice
……………………. 1248
Husy
……………………
86
Včelstvo
……………………
52
Koncem listopadu onemocněl v naší obci hovězí dobytek slintavkou. Při vypuknutí nemoci
byl všechen dobytek v obci očkován proti slintavce. Nemoc se vyskytla u dobytka Jos.
Ondry č. 33 a rozšířila se na dobytek Sedláčka Jiljího č. 34 a Kšice J. č. 32. Do konce roku
se tato nemoc dále nerozšířila. Slintavka měla hladký průběh. Žádný dobytek na tuto
nemoc neuhynul. Plán výrobních a dodávkových smluv zemědělských byl vypracován na
počátku roku.
Dodávky v roce 1952:
Žito
Oves
Brambory
Mléko
Vejce
Maso hovězí
Maso vepřové
Drůbež

Rozpočteno
356 q
171 q
2840 q
115.800 l
72.060 kusů
28.968 kg
15.265 kg
502 kg

dodáno
356 q
171 q
2810 q
115.000 l
72.000 kusů
28.968 kg
15.200 kg
502 kg

Místní záložna měla letos :
Vklady …………………………….. 1,268.745 Kčs
Výpůjčky …………………………
263.800 Kčs
Počet vkladatelů
……………….
216
Počet dlužníků
……………….
15
Myslivost
Myslivost provozuje myslivecká společnost v Černovicích. Její členové jsou : předseda a
myslivecký hospodář Vavříček František č. 94, docent doktor Karel Simon bytem v Praze,
Juračka Čeněk č. 90 a Doležal Miroslav č. 109. V katastru černovském je celkem málo
zvěře. Bylo střeleno 10 zajíců a 3 kusy srnčí. Z toho bylo dodáno 7 zajíců a 2 srnci. Jiná
zvěř nebyla střelena.

Sociální
poměry
Převážná část obyvatelstva v naší obci jsou zemědělci. Ostatní jsou zaměstnáni
v průmyslu a při lesních pracích. Soukromích živností je málo.
Poměry
letopisné
V roce 1952 se narodili :
Doskočilová Marie č. 106
Svoboda Pavel č.6
Juračková Marie č.112
Juračka Ludvík č.19
Jílek Antonín č.30
Jílek František č.30
Němec Alois č.67
Letos zemřeli :
Vitoulová Marie č.72, stáří 68 roků
Sedlářová Julie č. 53, stáří 84 r.
Proksová Anna č. 113, stáří 84 r.
Peterka Karel č. 119, stáří 31 r.
Jílek Antonín č. 30, stáří 4 roky
Kaňová Frant. č. 50, stáří 62 roků
Sňatků bylo letos 6.
Poměry
kulturní
V roku 1952 vyučovalo se v Černovicích ve dvou třídách školy národní a v jedné třídě školy
mateřské. Plán školní práce byl splněn před ukončením školního roku. Školní docházka
byla dobrá, protože nebylo u žactva nakažlivých nemocí. Sdružení rodičů a přátel školy se
o školu dobře staralo. Rozpočet na školu národní byl 30.000 Kčs a na školu mateřskou
15.000 Kčs.
Veřejná obecní knihovna má 456 knih. V roku 1952 bylo 30 čtenářů. Počet výpůjček byl
523. Průměr přečtených knih na čtenáře je 18.
Zdravotní
poměry
V obci se jedná o zřízení zdravotního střediska, do kterého má dojíždět státní obvodní
lékař Dr. Jos. Habanec z Olejnice. V obci je také poradna pro matky a děti. Nakažlivých
nemocí letos nebylo.
Život
spolkový
Všechny složky obyvatelstva se starají o veřejný život v obci a pracují tak, aby se zvýšila
životní úroveň obyvatelstva. Všichni se vzájemně podporují.
Různosti
Počasí bylo letos pro zemědělství málo příznivé. Sněhu bylo celkem málo. Mrazy přestaly
koncem dubna. Pak bylo teplo. Od polovice května dokonce června bylo chladno. Jaro i léto
bylo suché. Ve žních často ale málo pršelo. Podzim byl teplý ale suchý. Sníh napadl
počátkem listopadu a udržel se do konce roku. Největší mrazy byly – 10°C.

