Rok 1976
Počasí
Leden začal sněžením a vánicemi. 4. ledna sněhová vánice vyvrátila v lesích mnoho
stromů. Elektrické i telefonní vedení bylo potrháno. Les „Pod Vrchem“ po obou stranách
silnice byl vyvrácen. 22. ledna byla sněhová bouře. Blýskalo se a hřmělo. V březnu mrzlo.
18. března napadl nový sníh. V dubnu se začalo oteplovat. Pěkné počasí trvalo do 23.
dubna, kdy pršelo se sněhem. Následovalo chladné počasí s mrazíky až do 2. května. Pak
nastalo oteplení a sucho. 21. a 22. května pršelo, pak chladno a přeháňky. Od 30. května
do 19. července nepršelo. Bylo sucho a vedra až 36 stupňů. Od 22. července do 8. srpna
trvalo deštivé počasí. Postupně se vyjasňovalo, jen občas přeháňky, které znemožňovaly
sklizeň. První mráz byl 26. září. Podzim byl poměrně teplý a suchý až do 12. listopadu,
kdy začalo pršet. 19. listopadu padal sníh s deštěm. 22. a 23. listopadu sněžilo. Začátek
prosince byl deštivý. Po devátém mrzlo a sněžilo. Po dvacátém prosinci obleva.
Mateřská
škola
Mateřskou školu navštěvuje 20 dětí. Dvě jsou z Hodonína, jedno z Tasovic a 17
z Černovic. Školku by mohlo navštěvovat daleko víc dětí. Pro omezený počet místa
nemohly být přijaty.
Škola
Jako každoročně byli žáci na prohlídce zubů v Lysicích a byli očkováni proti TBC. 7.
března přispěli žáci kulturním pořadem k oslavě Mezinárodního dne žen. Od 15. do 20.
března měli žáci pololetní prázdniny. 1. května se zúčastnili slavnosti Svátku práce
s ostatními složkami v Kunštátě. 8. května v předvečer oslav dne vítězství byl lampiónový
průvod na Strážnice k hořící Vartě, kde složili pionýři slib. Žáci druhé třídy zúčastnili se
recitační soutěže v Lysicích. Soutěžili ve sportovní olympiádě i ve výtvarných pracích. 1.
června byla oslava MDD. Na Dolním Výpustku byly sportovní hry a zápolení. 11. června
za přispění JZD, které zaplatilo autobus, podnikli žáci výlet do Babiččina údolí a do
zoologické zahrady Safari. 30. června končil školní rok rozdáváním vysvědčení. Škola se
podílela na veřejně prospěšné práci sběru odpadových surovin a léčivých rostlin. 1. září byl
zahájen nový školní rok. Slavnosti se zúčastnila poslankyně Krajského národního výboru
Ludmila Kšicová. Ve vyučování uskutečňují se nové osnovy, zejména matematika bude
vyučována množinovou metodou. Škola má 2 třídy. První vyučuje ředitel školy Dalibor
Vodák, druhou třídu naše rodačka Alena Khazalová. 23. listopadu bylo vzpomenuto 80 let
výročí narození prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda . 22. prosince měli
žáci besídku s programem. Pod stromeček dostal každý žák balíček pamlsků.
Narození
Narodili se :
Šmerdová Hana
č. 115
Pešová Růžena
č. 75
Proksová Marie
č. 20
Glosrová Jana
č. 9
Franc Aleš
č. 25
Jílek Vlastimil
č. 36
Kalda Martin
č. 76

Úmrtí
Zemřeli :
Sedlář Antonín č. 53
Proks František č. 63
Plíhal František č. 1
Odstěhovali se
Kotlán Emil č. 107
Mikulášek František č. 108
Svobodová
č. 114
Kšica Antonín č. 46
Jílek Ladislav č. 8
Vitoul Augustin č. 113
Sedláčková Iva č. 34
Blechová Ludmila č. 88
Kuběnová Ludmila č. 70
Sedláček Josef
č. 34
Veignerová M. č. 101
Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1. lednu 1977 je …….
Stavby
Rodinné domky postavili Jílek Antonín č. 131. Montované domky panelové typ „Okál“
postavili Blažek Petr č. 125 a Čepička František č. 127. Se stavbou začal Kšica Ludvík č.
32. Na Horním Výpustku postavil domek občan z Brna s. Drobílek. Na Dolním Výpustku
postavil domek brněnský občan s. …….
Kamenná zeď okolo hřbitova byla rozbourána a postavena nová zeď z ozdobných
šamotových tvárnic. Při tom byl hřbitov rozšířen.
Organizace
Jednotlivé složky a organizace pracují v nár. frontě. Komunistická strana Československa
má 31 členů. Lidová strana má 10 členů. Osvětová beseda, Jednota má 130 členů, Svaz
požární ochrany má 58 členů. Československý červený kříž má 65 členů. Československý
svaz mládeže má 20 členů. Jednotné zemědělské družstvo má 282 členů. Sdružení rodičů a
přátel školy. Český svaz žen má 26 členů. Svaz československo-sovětského přátelství 22
členů. Myslivecké sdružení
Kultura
Složky národní fronty podílely se na uskutečnění těchto akcí.
3.1. Společenský ples Svazu mládeže
6.1. Výroční schůze Červeného kříže
10.1. Maškarní ples požárníků
13.1. Zájezd do divadla v Brně, pořádá JZD
18.1. Slučovací schůze národních výborů Tasovice a Černovice.
20.1. Školení civilní obrany
22.2. Maškarní ples dětí z mateřské školy. Večer společenský ples SRPŠ
27.2. Výroční schůze JZD
28.2. Společenský ples Čs. červeného kříže
2.3. Vodění maškary po vesnici, večer pochovávání basy.
7.3. Oslavy MDŽ, pořádal svaz žen

8.3. Oslavy MDŽ pořádalo JZD pro své členy.
10.3. Výroční schůze Jednoty
15.2. Svaz soc. mládeže sehráli divadlo „Když se slaví karneval“
7.3. se toto divadlo opakovalo
18.3. Velikonoční taneční zábava ČSŽ
5.4. Zdravotnická přednáška o nemocech krčních a nosních.
1.5. Oslavy 1. máje v Kunštátě
5.5. Ateistická přednáška pořádaná OB.
8.5. Oslavy 31. výročí osvobození , večer průvod na Strážnice a zapálení Vatry. Skládání
slibu pionýrů
1.6. Oslavy Mezinárodního dne dětí
26.6. Taneční zábava
27.6. Pouťová zábava . Okrskové cvičení požárníků
17.7. Benátská noc na dolním rybníku
7.8. Benátská noc se opakovala
17.9. Dožínková taneční zábava
25.9. Taneční zábava SSM
17.10. Hody s lidovými tradicemi. Pořadatel SSM
30.8. Oslavy 32. výročí slovenského národního povstání
23.11. Kateřinská zábava
22. a 23. 11. Volby do národních výborů
1.12. Přednáška k měsíci čs.-sovětského přátelství
10.12. Zájezd do divadla v Brně
12.12. Výroční schůze požárníků.
Jednou týdně- obyčejně v pátek je promítáno v kulturním domě film. Návštěva kina je
slabá, takže příjem za vstupné nestačí na krytí nákladů spojených s promítáním.
JZD
Družstvo slučuje 5 obcí. Černovice, Brumov, Osiky, Tasovice, Hluboké a část osady
Žleby. Výměra 1.076 ha. Orné půdy 787 ha, záhumenky 89 ha. Většina záhumenků jsou
společné. Členů má JZD 285. Následkem sucha byly výnosy nižší.
Docíleno bylo :
pšenice
29,5q
žito
28q
ječmen
22,80q
oves
16,60q
brambory 167,50q
Roční dojivost na 1 krávu je 2891 litrů mléka. Dostavěna byla posklizňovku na úpravu a
dosoušení obilí. V Osikách u cesty ke Stanislávku staví družstvo odchovnu pro mladý skot.
Členům družstva, důchodcům s nízkými důchody připlácí JZD měsíčně 10 – 100 Kčs,
podle výše důchodu. Měsíčně se na tento účel vyplácí 2.800 korun.
Volby
Vláda republiky československé vypsala na pátek 22. října a sobotu 23. října volby do
všech stupňů národních výborů. Volební místnost byla v kulturním domě. Sál byl k tomu
účelu velmi vkusně vyzdoben. Za kandidáty byli vybráni za náš obvod tito občané.
Do české národní rady František Rozhon z Boskovic

Do sněmovny národů Ant. Bajerová Letovice
Do sněmovny lidu Jiří Krejsa Velké Opatovice
Do krajského národního výboru Kšicová Ludmila z Černovic
Do okresního národního výboru František Vítek Lysice
Do místního národního výboru :
Dokoupilová Libuše Tasovice , člen JZD
Dostál Vojtěch Černovice, pracovník okresní finanční správy.
Jurnečková Marie Černovice, školnice
Kosička Miloslav Černovice, mistr ČKD Blansko
Kšicová Helena Černovice, v domácnosti
Lukeš František Tasovice, předseda JZD
Musil Jan Černovice, stolař MH
Němec František Tasovice, řidič JZD
Plíhal Milan Černovice, řidič Státních lesů
Ing. Sedláčková Mil. Černovice, agronomka
Skřipský Vlastimil Tasovice, automechanik ČSAD
Šikula Antonín Černovice, pracovník ONV
Štěpánek František Černovice, kovář ČKD
Vavříček František Černovice, vedoucí n.p. Sport Bedřichov
Vodák Dalibor Černovice, ředitel ZDŠ
Počet voličů byl 389. Z toho 185 mužů, 194 žen. Platných hlasů bylo odevzdáno 387.
Předsedou MNV zvolen Šikula Antonín Černovice 29, tajemníkem zvolen Kosička
Miloslav Černovice č. 53.
Různé
15. ledna byly spojeny obce Černovice a Tasovice pod společným národním výborem. První
barevnou televizi zakoupil Jílek z č. 10. Sbor pro občanské záležitosti byl znovu obnoven
po devítileté nečinnosti. Provedl vítání nově narozených dětí. Občanům, kteří mají nějaké
životní jubileum chodí blahopřát a v místním rozhlase přidají hudební gratulaci.
Farář Fr. Vodák byl následkem zdravotního stavu a stáří odvolán. Místo něho je
ustanoven správcem farnosti farář z Bedřichova, který spravuje obě farnosti.
Co bylo
a minulo
Na Bílou sobotu, to je sobota před velikonocemi slavilo se večer vzkříšení. Průvod vyšel
z kostela po návsi, hrála hudba, hasiči v parádních uniformách. Podobně bývalo i na
svátek Božího těla, slavený v polovině června. Již ráno, jak se rozednilo střílely se salvy
z hmoždířů. Průvod s hudbou, hasiči, družičky šel po návsi. Cesta byla vyzdobena
mladýma břízami. Toto bylo od dob Protektorátu od Němců zakázáno. Zůstalo to tak
dodnes.
O pouti bývalo u hospody u Koktavých okolo 20 krámků s cukrovím a hračkami. Pouť se
slaví dodnes, ale u hospody není ani jeden krám s cukrovím.
Sečení : Tráva na loukách se sekla kosami ručně. Brzy ráno před úsvitem dokud byla na
trávě rosa, šli sekáči kosit. Seklo se tak do 10 hodin, než přestala rosa. Práce to byla velice
namáhavá. Dnes se seče strojově a ti mladí kosit ani neumí. Ještě po první světové válce na
stavbu rodinných domků každý si nadělal na Výpustku v hliníku truplí, to je nepálených
cihlí, ze žluté jílové a slínové hlíny. Bývaly většího formátu než cihly pálené. Při výrobě se
do hlíny namíchaly obilní plevy režné nebo ječné a to proto, aby truple při schnutí

nepraskaly. Dnes už se tento stavební materiál nepoužívá. Staví se z pálených cihlí, nebo
různých cementových tvárnic.
Schváleno kulturně školskou komisí 15.6.1977
Musil (vl. podpis)

