Rok 1973
Počasí
Jaro bylo velice teplé, příznivé. Květen skoro suchý. 2. června byla bouřka. Od 24.
června do 21. září nepršelo. 25. září přišel déšť a pršelo celý týden. 13. listopadu sněžilo a
nastalo zimní počasí. Na vánoce přišla obleva.
Stavby
Při cestě do dolního konce postavilo JZD bytovku jednopatrovou, pro čtyři rodiny. Vedle
bytovky staví Nedoma Jaroslav rodinný domek jednoposchoďový. Místní národní výbor
upravuje cesty, okolo nich se dávají obrubníky, cesty po vesnici se dělají asfaltové. Silnice
do Hodonína je udělána asfaltová. Na podzim se počalo se stavbou silnice z Černovic do
Tasovic. Přebytečná hlína z vykopávek byla navážena na náves a na louku před školou.
Plánuje se, že tam bude hřiště pro školáky. Dům č. 100 koupila Eva Musilová.
Státní
lesy
Státní lesy zrušily správu polesí, která byla v revíře a přeložili jí do Štěpánova. Myslivnu
podle starého názvu „Starý kvartýr“ státní lesy prodaly JZD Tuřany, které zde vybuduje
rekreační středisko pro své členy. Název „Starý kvartýr“ se dnes už nepoužívá.
Narození
Narodilo se 12 dětí, zemřely 4 osoby.
Co vypravovali staří pamětníci o předení lnu.
Za starých časů v zimě , jak napadl sníh hospodyně předly len. Zvláště ty starší byly
v předení zručné a snažily se spřádat nit co nejtenší a rovnou. Z takové příze se potom
dávala tkát plátna. Používalo se jako ložní plachty na postele, na košile. Z hrubšího
plátna se šily pytle. Stonky lnu se musely usušit. Doma se to sušilo v peci po pečení chleba.
Na dolním Výpustku nad číslem 78 stávala obecní chalupa, které se říkalo pazderňa. V té
se sušily otýpky lnu. V peci se topilo celýma poleníma. Okolo zdí byly z ráhen jako police,
do kterých se nerovnaly otýpky lnu a teplem z pece se len sušil. Potom se len na vochlici
zbavoval pazdeří. Vochlice nebo hachla byla dřevěná a tak zařízená, že se stonky lnu
v tom polámaly, vypadalo pazdeří a zůstala jen lněná vlákna. Pak se jednotlivé svazky
pročesávaly na mědlici. Byl to takový hřebíkový kartáč na kterém se vlákno pročesávalo.
Pročesaný len, koudel, se vyčesal a zůstala jen dlouhá vlákna lněná. Každá hrst se svázala
sukem na jednom konci. Jednotlivé hrsti se splétaly ve věnce, kterým se říkalo „kocór“ Při
předení se jednotlivé hrsti z kocóra odvily a namotaly na kužel. Tomu se říkalo „trubka“.
Přeslice byla na spřádání. Nohou se šlapalo a uvádělo v točivý pohyb vřetýnko, které nit
zkrucovalo i navíjelo na cívku. Až byla plná, odmotaly se nitě na motovidlo do přaden.
Šedesátkrát když otočil motovidlem, příze se svázala. Tomu se říkalo pásmo. Těchto pásem
bylo do předena deset. Pak se s motovidla zdělalo, příze se stočila a svázala, udělal se
z toho suk, aby se jednotlivé nitě nepopletly a neshrnuly. I koudel se spřádala. Z té byly
nitě silnější. Z plátna z takové příze se šily pytle nebo plachty na trávu. Ještě po první
světové válce některé hospodyně předly a dávaly si tkát plátno.
Tkalcovství
Dříve v minulém století i do první světové války , v každém domě chalupníků byl
tkalcovský stav. Na něm ručně se tkaly jednodušší látky. Byl zde „faktor“, který přízi

fasoval v továrně, dovážel k nám a rozděloval jednotlivým tkalcům. Hotové látky zase
sbíral a odváděl ve fabrice. To bylo zaměstnání chalupníků po celou zimu, někdy i v létě.
V domě č. 53 a 103 se uchoval tkalcovský stav i po druhé světové válce. Tkal lněná plátna
po doma zpraseného lnu. Plátno takto udělané bylo hrubé a barvou špinavé. Proto se
plátno bílilo. Rozprostřelo se na trávník a polévalo se. Jak uschlo polévalo se zas. To se
dělalo 14 dní i měsíc – v létě, když svítilo slunko. Místům, kde se plátno bílilo se říká do
dnes „Na bílisku“. Když bylo plátno ke koupení, předení lnu přestalo.
V poslední době pan Sedlář v č. 53 tkal na ručním tkalcovském stavu na podlahy
běhouny.Osnova byla ze lnu, ale materiál na tkaní byl ze starých hadrů, které se
rozstříhaly na úzké dlouhé tkanice. Sešívaly se, aby byly co nejdelší a smotávaly na klubka.
Při tkaní volil různé barvy , takže koberec byl pestrobarevný.
Škola
Do školy bylo zapsáno 24 žáků. Pátý ročník žáků byl přeřazen do Lysic. Žáci pomáhali při
sběru odpadových surovin. Sebrali 440 kg starého papíru a 1.147 kg textilu. Během roku
byly tři lékařské prohlídky žáků. Kromě toho navštívili společně zubní ambulanci
v Lysicích, kde jim byl ošetřen chrup. V lednu bylo vzpomenuto úmrtí V.I.Lenina. Podíleli
se svou účastí a kulturními vložkami při různých oslavách a akcích, které byly v obci
uskutečněny. Byly to zejména Vítězný únor, Mezinárodní den žen (MDŽ), oslavy
prvomájové, osvobození Rudou armádou. 8. května v předvečer osvobození byl lampiónový
průvod a zapálení vatry na Strážnicích. Společně s mateřskou školou měli žáci vánoční
besídku. Párky pro žáky zajistilo Sdružení rodičů a přátel školy.
Mateřská
Škola
Do školy docházelo 26 dětí, z toho 16 chlapců, 10 děvčat.
Oslavy VŘSR, MDŽ, májové oslavy, oslavy MDD, vánoční besídka, byly podnikány za
finančního přispění Českého svazu žen.
Školka byla vybavena novým nábytkem z prostředků ONV.
JZD
Jednotné zemědělské družstvo staví na úpravu obilí a dosoušení po sklizni, posklizňovku.
Může se tam uskladnit 22 vagónů obilí. Meliorace se prováděly na pozemcích na Červince
a u Zněcka.
Byla zavedena pevná odměna , místo dřívějšího odměňování na pracovní jednotky.
Hektarové výnosy jednotlivých plodin.
Pšenice
30.90 q
Žito
31.10 q
Ječmen
27.70 q
Oves
23.50 q
Brambory 168.30 q
Různé
Občané ve vesnici vlastní 80 televizorů, 85 rodin má rádio. 35 občanů má osobní auto.
MNV koupil nový rozhlas za 80.000 Kčs.

