Rok 1957
Počasí
Rok 1957 byl rokem suchým. V době kdy mělo pršet , aby měly vláhu hospodářské plodiny,
bylo sucho. Když již vláhy nebylo třeba, v druhé polovině žní, tehdy pršelo bez konce.
Průběh povětrností: Málo sněhu a sešel brzy. Celý květen až do 21 června nepršelo.
V květnu bylo několik slabších mrazíků. 21 června byl menší déšť. Pak opět nepršelo až do
11 července. V druhé polovině července pršelo každodenně až do 1 srpna. Na žně se
udělalo hezky. V druhé polovině srpna přišla zase perioda dešťů. Ovsy byly ještě
nesklizeny. Pomokly a špatně se sklízely. Následkem sucha v květnu zaschly, že se ani
nevymetly. Vyrostly tak asi 25 – 30 cm vysoký a když ve žních přišly na ně deště, místo
uzrávání pustily odnože a rozzelenaly se. Podzim byl deštivý, neustálé přeháňky až do 1
října. Pak se vyčasilo a bylo pěkně až do druhé poloviny listopadu. V prosinci bylo málo
sněhu, jen jak říkáme „poprašek“. Dobytek se vyháněl na pastvu až do poloviny listopadu.
Jarní práce začaly 6 dubna, žně začaly 29. července a trvaly do 20. srpna. Brambory se
začaly sbírat až po deštích tj. po 1 říjnu.
Úroda
Jestliže úroda v r. 1956 byla slabší, letos oproti loňsku byla úroda ještě horší. Ozimy
špatně přezimovaly, zůstaly řídké. V květnu a červnu bylo sucho, nepršelo, takže
neodnožily. Jařiny následkem jarního sucha zůstaly krátké, někde se ani nevymetly.
Následek toho – malá sklizeň. Proto je velký nedostatek slámy i sena. Je to následek sucha
v květnu a červnu. Některé sušší louky již na senách se nesekly. Úroda brambor byla
průměrná, ale jen u odrůd pozdějších. Ranné odrůdy selhaly ve výnosu. Následkem dešťů
v srpnu a září shnily již na poli, jako odrůdy Binuje a Mirka. Nejhorší výnos dal len. Ze
14 ha oseté plochy , 12 ha se zaoralo, nebo poseklo, protože to nestálo za trhání. Zbytek 2
ha, který zůstal i ten byl špatný a tírna ho hodnotila v X. a XI. třídě, tj. asi 35 Kč za cent.
Narození
sňatky
úmrtí
Narodilo se 8 dětí, z toho 6 chlapců a 2 děvčata. Sňatky byly uzavřena na MNV čtyři.
Zemřeli čtyři lidé. Dva muži a dvě ženy.
Československý
svaz mládeže
Nacvičil divadelní hru „Poslední muž“. Zahrál ji i ve Velenově u Boskovic. 14 srpna na
Pilátovým rybníku uspořádal Benátskou noc. Za týden po tom karneval. 20. října tradiční
Hody.
Červený
kříž
Pořádá každý čtvrtrok zdravotní přednášky. Má ji obyčejně Dr. Habanec z Olešnice.
Vyskytlo se 10 případů infekční žloutenky, nejčastěji u mladých a školáků. Na podzim
bylo 40 případů asijské chřipky.
Požárníci
Pořádali ples a zájezd na přehradu u Víru. 24. července, asi neopatrností, začal hořet les
v Horním Polámanci. Bylo to zavčas zpozorováno a uhašeno. Okres pořídil jim 9. prosince
požární auto.

Osvětová
beseda
Z činnosti Osvětové besedy uvádím 6 přednášek zemědělských, 2 zdravotnické. Divadla
sehráli 3. Čtvrtého ledna sehráli „Popelku“. K Mezinárodnímu dni dětí loutkařský kroužek
O.B. sehrál „Čertův mlýn“, 15. prosince „Uzel“. 10. března byl uskutečněn zájezd do
divadla v Brně na hru „Kroutílek si zařádí“. 2. června byl druhý zájezd do Brna na
divadlo „Děvče z předměstí“. 8. března byla oslava Mezinárodního dne žen.(MDŽ) Před
volbama do národních výborů byla schůze , seznámení s kandidáty do nár. výboru. Oslavy
prvního máje : Hudba O.B. byla v Olešnici, občané v Lysicích. 18. listopadu byla tryzna za
zemřelého presidenta s. Antonína Zápotockého. V měsíci československo – sovět. přátelství
byla jedna přednáška na zahájení a druhá při ukončení. Filmová představení jsou každou
sobotu. Shlédlo je 1.171 návštěvníků.
Škola
V mateřské škole je zapsáno 24 dětí.
V národní škole je 41 žáků, z toho je 22 chlapců a 19 děvčat. 3. března uspořádalo žactvo
spolu s Dohlížecím výborem Jednoty maškarní ples. Za výtěžek jeli žáci 9. června do
Mikulova a Lednice na školní výlet. Do střední školy do Lysic odešlo 10žáků. 18. října
zúčastnilo se žactvo na Štafetě míru. Pozdravný dopis za občany Černovic předal ředitel
školy Vodák.
Knihovna
Obecní knihovna má 585 svazků. Čtenářů bylo 58. Zvýšil se tedy počet knih oproti roku
minulému o 28 svazků.
Volby
Dne
byly provedeny volby do místního národního výboru. Zvoleni byli: Flieger
Alois, Jílková Marie č.13, Juračka Jaroslav č. 112, Pazdera Václav č. 52, Vodák Dalibor,
Topinková M., Haška František č. 12, Haška Antonín č. 15, Jílek Alois č. 80, Kšica
Antonín č.46, Musil Vincenc č. 42, Plíhal Josef č. 18. Předsedou MNV byl zvolen Alois
Flieger, tajemníkem Jílková Marie, poslancem do ONV byl zvolen Jos. Kšica č. 32.
Založení
Jednotného
zemědělského
družstva
Dne 15.září 1957 bude navždy v dějinách obce důležitým mezníkem. Toho dne bylo
založeno Jednotné zemědělské družstvo. 25. srpna přijeli do obce dva pracovníci z okresu
Bučovice, kteří měli za úkol přesvědčovat zemědělce o výhodách společného hospodaření.
Lidově se jim říkalo „misionáři“. Tři týdny přesvědčovali zemědělce. Výsledek byl –
založení družstva. Vstoupilo do něj 46 zemědělských závodů, s celkovou výměrou 318 ha
půdy. Na ustavující schůzi večer 15. září byli zvoleni: Předsedou Josef Plíhal,
místopředsedou Franc František č. 25, členi předsednictva, Jílek Antonín č. 30, Kšica
Josef č. 32, Juračka Vojtěch č. 89, Proksová Marie č. 20, Tulisová Františka č. 77. Účetní
Antonín Jílek č. 10. Revisní komise : Kšica J. č. 27, Musil František č. 99, Blažek Karel č.
51, Doskočilová Andělína č. 106, Bohumila Němcová č. 67.Po založení došlo
k hospodářsko-technické úpravě půdy. Pozemky byly zceleny a utvořeny větší celky – hony,
kterých je 22. Půda soukromníků, tj. kteří do družstva nešli, byla jim směněna, tj. dostali
pozemky mimo hony družstva. Je to 73 ha půdy. Družstevníci dostali 1 ha záhumenku.
Z toho je 0,50 ha orné půdy, ostatní pastviny. Setí ozimů provádělo se již společně.

Koncem roku mělo družstvo 65 členů.
Místní
hospodářství
při MNV
Místní národní výbor otevřel kamenolom a provozovny stolařství, vedoucí Sedláček Josef,
kolářství vedoucí Musil Čeněk, bednářství vedoucí Peša František. Kámen se lámal ve
skále „Polámanec“. První kámen byl dodán na stavbu kravína ve Svitávce.
Škůdci
Byla nalezena větší ložiska mandelinky bramborové. Znamená to, že se počíná více
rozšiřovat. Byla učiněna opatření proti rozšiřování tohoto škůdce brambor. Larvy byly
sesbírány a místo výskytu posypáno dynocidem. (DDT)
Popis hosp.
zvířectva
k 31.12.1957
Podle soupisu k uvedenému dni se chovalo 247 kusů skotu, z toho 156 krav, 278 prasat,
z toho 27 prasnic.
Z dávných
dob
V roku 1785 bylo v Černovicích 39 čísel. V roku 1827 71 čísel.
V roku 1804 bylo v Černovicích 547 obyvatel
1826
767 obyvatel
1842
589 obyvatel
(z archivu hradu Pernštýna)
15. dubna 1808 vyhořela panská stodola v Kunčinově. 16. dubna ráno, v revíře Bedřichově
shořelo 200 sáhů dřeva. Z pěti stran bylo zapáleno. Ohně zakládá tlupa, která dle doslechu
s neděle velikonoční na pondělek vyloupila černovský kostel.
Znětín byl r. 1631 pustý.
(Z archivu lysického. Rukopisné výtahy prof. Adámka.)
Různé
Podél silnice od Bedřichova až po les „Na Strážnicích“ vysázela silniční správa jeřáby.
Rádií je v obci 93.

