Rok 1955
Politické
poměry
V tomto roku řídily všecky složky za vedení vesnické organisace KSČ s dobrým
úspěchem politický i hospodářský život v obci. Organisovaly osev, žně, výmlat, sklizeň
bramborů i podzimní zemědělské práce. Při těchto pracích byli činní hlavně předseda MNV
Alois Flieger a tajemník Alois Jílek. Všechny zemědělské práce byly včas skončeny. Členové
místního národního výboru i členové strany přesvědčovali zemědělce o výhodách společného
hospodaření a působili na ně, aby přešli k velkovýrobě rostlinných i živočišných produktů,
aby se zvýšila životní úroveň obyvatelstva. Zemědělci v naší obci však dosud nemají
kladný poměr k socialisaci vesnice.
Veřejný
život
21. ledna uspořádal MNV vzpomínku k výročí úmrtí V.I.Lenina. V referátu byl
zhodnocen význam Leninova díla nejen pro Sovětský svaz, ale také pro pracující lid na
celém světě.
25. února byla slavnost k výročí vítězství pracujícího lidu. V referátu byl
vyzdvižen význam tohoto vítězství pro náš stát.
5. března byla uspořádána veřejná schůze, na které byla vzpomínka na
zemřelého generalissima J.V.Stalina.
13. března byla slavnost Mezinárodního dne žen. Při této slavnosti bylo
v referátě hovořeno o významu ženy a matky. Při této slavnosti žáci mateřské a národní
školy recitovali básně a zpívali písně. Potom odevzdali svým maminkám dárky. Po
slavnosti byl promítán film.
14. března uspořádaly všecky složky obyvatelstva posmrtnou vzpomínku na
zemřelého presidenta republiky Klementa Gottwalda. Byl zhodnocen význam jeho života a
díla pro Komunistickou stranu i pro náš stát.
1. května odjeli zástupci všech složek a někteří občané do Lysic, kde se
zúčastnili oslav 1. máje.
9. května bylo v referátě při veřejné slavnosti promluveno o významu
osvobození naší vlasti Rudou armádou. Byl také zdůrazněn význam spojenectví se
Sovětským svazem pro náš stát.
1. června byla žactvem uspořádána slavnost Mezinárodního dne dětí.
Kulturní vložky při této slavnosti měli žáci mateřské a národní školy.
1. září byl slavnostně zahájen školní rok. Této slavnosti se zúčastnili
zástupci okresního národního výboru. Ředitel školy promluvil o významu vzdělání pro náš
národ.
6. října konala se slavnost Dne československé armády. V referátě byl
zhodnocen význam naší armády pro bezpečnost státu.
28. října byla ke Dni znárodnění pořádána slavnost. V referátě byl
zdůrazněn význam znárodnění pro náš stát. Žáci měli kulturní vložky.
7. listopadu byla slavnost k výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
V referátě bylo hovořeno o významu této revoluce. Žáci měli kulturní vložky. Po slavnosti
byl promítán film.Toho dne probíhala naší obcí Štafeta míru a přátelství. Této akce

zúčastnili se jako běžci pionýři naší školy.
23. listopadu bylo oslaveno výročí narozenin presidenta Klementa
Gottwalda.
3. prosince byla k zakončení Měsíce československo sovětského přátelství
slavnostní veřejná schůze místního národního výboru, na kterou byli pozváni občané. Na
schůzi promluvil zástupce ONV s. A. Pařízek o mezinárodní situaci.
19. prosince bylo oslaveno výročí narozenin presidenta republiky Ant.
Zápotockého. Při této slavnosti recitovali žáci básně a zpívali písně.
21. prosince byla slavnost k výročí narozenin J.V.Stalina
Správa
obce
Všechny masové složky s místním národním výborem v čele staraly se o včasné a správné
provádění zemědělských prací v obci. Dbaly, aby byly správně plněny dodávkové úkoly ve
výrobě rostlinné i živočišné, aby se zvýšila životní úroveň všeho obyvatelstva.
Výstavba
obce
Dne 1. června 1955 byl v naší obci zřízen poštovní úřad. V doručovacím obvodu
poštovního úřadu jsou tyto obce: Černovice, Hodonín a Tasovic. První zaměstnanci
poštovního úřadu byli Josef Mazanec, vedoucí a Ludvík Kalda, poštovní doručovatel. Dne
1. září byl J. Mazanec přeložen a funkci vedoucího od té doby zastával Ludvík Andrýsek.
Poštovní úřad byl zřízen v budově č. 113, která patřila Státní spořitelně. Budova byla
předána místnímu národnímu výboru. Budova musela býti pro poštovní úřad upravena. O
zřízení poštovního úřadu se zasloužili veřejní činitelé v naší obci i někteří soukromníci. Při
úpravě budovy odpracovali někteří občané mnoho hodin zdarma. V červenci převzal
poštovní úřad také státní poštovní spořitelnu.
Komunikační
poměry
V naší obci je autobusové spojení bez změny jako bylo v roku 1954.
Poměry
hospodářské
Polní práce začaly letos pro nepříznivé počasí později. Všechny zemědělské práce však byly
vykonány včas. Protože počasí bylo během celého roku nepříznivé, byla také menší úroda.
Stav hospodářského zvířectva byl :
Skot
…………………………. 290 kusů
Koně
…………………………. 46 kusů
Vepřový dobytek …………………. 225 kusů
Kozy
…………………………... 124 kusů
Ovce
………………………….
6 kusů
Slepice
………………………… 1184 kusů
Dodávky :
Obilí celkem
Brambory
Vejce
Vejce nadsmluvní

Rozpočteno
59.000 kg
190.900 kg
62.445 ks
---------

dodáno
54.394 kg
191.947 kg
58.490 ks
15.567 ks

Mléko
Mléko nadsmluvní
Maso vepřové
Maso vepřové nadsmluvní
Maso hovězí
Maso hovězí nadsmluvní
Poměry
lidopisné
V r. 1966 se narodili :
1. Juračková Věra č. 19
2. Proks Zdeněk
č. 109
3. Blažek Pavel
č. 11a
4. Brokl Jiří
č. 88
5. Pazdera Jaroslav č. 53
6. Francová Alena č. 41
7. Plíhal Rostislav č. 18
8. Kšica Jiří
č. 11
9. Kšicová Jarmila č. 46

108.542 l
---------15.230 kg
------22.640 kg
--------

83.557 l
13.921 l
13.740 kg
4.724 kg
19.173 kg
2.200 kg

V r. 1955 zemřeli:
1. Brokl Alois
č. 88 stáří 67 let
2. Mojzíková Marie č. 95 stáří 92 let
3. Pavelka František č. 31 stáří 93 let
4. Franc Alois
č. 33 stáří 81 let
5. Loukotová Marie č. 70 stáří 79 let
6. Sedláčková Marie č. 107 stáří 73 let
V roku 1955 byly v Černovicích 3 sňatky
Poměry
kulturní
Členové místní osvětové besedy pořádali v tomto roku divadla, loutková divadla, zábavy a
promítali film. Také bylo pořádáno několik přednášek např. o vzniku a vývoji země a.j., na
kterých přednášeli referenti okresního národního výboru. Od 1. září 1955 byla na zdejší
škole ustanovena Naděžda Armanová, učitelka z Lysic. Učitelé i žáci jsou zapojeni do
veřejného života v obci. Žáci a z nich hlavně pionýři starají se o sběry odpadků, léčivých
bylin aj. Letos byly v obci uspořádány dvě výstavky knih, jedna v Jednotě spotřebních
družstev a druhá ve škole.
Zdravotní
poměry
Jednou týdně ordinuje v místním zdravotním středisku MUDr. Josef Habanec, státní
obvodní lékař v Olešnici. Chřipková epidemie proběhla hlavně u dětí a celkem mírně.
Zdravotní stav obyvatelstva byl celkem uspokojivý. Děti byly vyšetřeny. Byly také
očkovány a byla u nich provedena tuberkulinová zkouška.
Různosti
Počasí. Od počátku ledna občas sněžilo. Mrazy byly slabé. 17. ledna byla sněhová bouře,
při které se blýskalo a hřmělo. Od 15. února nastaly větší mrazy (až -18°C). Mrazy se

střídaly s oblevou. Celé jaro i léto až do 13. srpna bylo chladno a občas přeprchalo. Podzim
byl také chladný. Koncem listopadu začalo mrznout. Teploty se až do konce roku
udržovaly kolem nuly.Podle hlášení meteorologického ústavu bylo podobné počasí před 90
a 180 lety.
Dne 29. srpna 1955 na autobusové zastávce ve 4.30 hod. byl přejet a usmrcen Franc Alois,
výměnkář č. 33. Byl stár 81 let. Skočil pod autobus, když tento se rozjížděl.
Hodnoceno por. Sborem pro kronikářství dne 20.září 1956. Alois Mazal okr.

